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STVORENÁ nielen DO HôR
Tuzemský špeciál
s dotykom rumu
pisrozumom.sk

Minulý rok sa niesol v znamení osláv a pripomínania si
storočnice od založenia Československa. Oceňujem,
že vychádzajú knihy, ktoré nám pomáhajú pochopiť
mentalitu dvoch relatívne mladých národov. Okrem

Ing. Juraj Púchlo
šéfredaktor IN STORE Slovakia

rozšíreného Gottlandu, vyšli i Slon na Zemplíne alebo
tituly Medzi Slovákmi, Jánošíci s těžkou hlavou či
Opuštěná společnost. Každý retailer by mal poznať svojho
zákazníka aj v širšom kontexte, nielen cez jeho nákupnú
históriu. Rekordný rok, ktorým z pohľadu tržieb rok 2018
nepochybne bol, sa totiž nemusí opakovať. Viezť sa na
vlne konjuktúry, či skákanie z jednej módnej vlny na druhú,
je krátkozraká stratégie. Aj na konci digitálnej transformácie
obchodu a priemyslu 4.0 vždy bude človek - zamestnanec

Tip šéfredaktora

a zákazník. Na trhu sa bude dariť tým ﬁrmám, ktoré
pochopia náladu v spoločnosti a prispôsobia jej biznisové
procesy. Želám vám, aby ste patrili k nim.

redakčná rada:
MUDr. Peter Minárik, PhD.,
ONLIFE - Poradňa pre obezitu, výživu a zdravý životný štýl
Ing. Viliam Matušek, Baliarne obchodu, a. s. Poprad
Ing. Ivana Orviská, PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o.
RNDr. Pavel Rác, INTERPHARM Slovakia, a. s.
Markéta Světlíková, CHANCE, a. s.
Ing. Margaréta Víghová, PhD., ZETOR TRACTORS, a. s.

registrácia printovej verzie:
ISSN 1336-2348, MK SR pod č. 2958/2003, EV 3879/09

ročník a číslo:
17 / 1-2 - 2019

foto:
www.shutterstock.com, www.dreamstime.com,
www.pixabay.com, redakčné a ilustračné foto,
foto prispievateľov

vydavateľ:
NAUTILUS DJ, s. r. o., Azalková 4, 82101, Bratislava
OR Okr. súdu Bratislava 1, odd: Sro, vložka 28287, EV
3879/09

periodicita:
desaťkrát ročne

graﬁka:
Vladimír Minda - yodea. s.r.o., www.yodea.sk

šéfredaktor:
Ing. Juraj Púchlo, puchlo@instoreslovakia.sk
+421 948 303 723

tlač:
Róbert Jurových - NIKARA, www.nikara.sk

poštová adresa:
Azalková 4, 821 01 Bratislava
kontaktné údaje:
tel./fax: +421 2 482 87 322
redakcia@instoreslovakia.sk, marketing@instoreslovakia.sk
www.instoreslovakia.sk
daňové údaje:
IČO: 35 898 500, IČ DPH: SK2021878430

ročné predplatné:
34,– EUR bez DPH / 40,80 EUR vrátane DPH 20 %

spolupracovníci redakcie:
EXACT RECRUITMENT, spol. s r. o.,
PhDr. Miloš Nemeček
ZenithPeople Consulting, spol. s r. o.
obchodná riaditeľka:
Mgr. Jana Čierniková Kolesárová, ciernikova@instoreslovakia.sk,
+421 915 727 917

označenie:
(kp) – komerčná prezentácia, (pti) – platená textová inzercia
Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie.

MARKETING MIX

OBSAH ČÍSLA

8.
PLACE
Retail je stále lákavý biznis
Retail Summit 2019: Nadšenie z nového zatienilo realitu

8
10

Zapojte zákazníkov do Mastercard Obchodník roka 2018

12

Retail Innovations Conference III: „Toto funguje“

14

Skupina METRANS odpovedá na globálne výzvy

16

Opel uviedol Nové Combo Van

19

RETAIL JE STÁLE LÁKAVÝ BIZNIS
PROMOTION
Ukážkové spojenie gastronómie a regiónov

26.

20

Optimalizácia POP komunikácie pomocou semiotiky (2. časť)

22

Business Coffee: CES 2019: IoT, 5G a AI

24

PEOPLE
Communications & Public Affairs Ofﬁcer (1)

26

Úspešný príbeh Miroslava Labaša

28

PRICE

COMMUNICATIONS & PUBLIC
AFFAIRS OFFICER

Legislatíva sa premieta do cien

30

Bilanciu roka ovplyvnili Vianoce

32

PRODUCT
Predsavzatia a zdravý životný štýl

35.

35

Sme v Top 10 vo výdavkoch na alkohol

36

Produktový rad RIAVA Tuzemský špeciál

37

Tandem pre chladné dni: Káva a čaj

38

Trh piva v číslach

40

Detská kozmetika v znamení rastu

41

Holenie a depilácia je miliónová kategória

42

Ústna hygiena: Darí sa prémiovým segmentom

43

Valentín prináša nové trendy

44

PRÍRODNEJ ALKALICKEJ VODE JAVA
HOVORIA AJ „ŽIVÁ VODA“

Špecialisti na retail

od roku 2003
Predplaťte si IN STORE Slovakia
minimálne na pol roka a okrem užitočných
a inšpiratívnych informácií
v časopise budete zaradení do žrebovania
o tri skvelé knihy z vydavateľstva IKAR.
Predplatné objednávajte na adrese
distribucia@instoreslovakia.sk, päť čísel za cenu
17 € (bez DPH), desať čísel za 34 € (bez DPH).
Súťaž trvá do 28. februára 2019.

4

34

Prírodnej alkalickej vode JAVA hovoria aj „živá voda“

PRESENT

FLASH NEWS
LAGARDERE TRAVEL RETAIL
EXPANDUJE SO ZNAČKOU COSTA
COFFEE NA SLOVENSKO
Historicky prvá pobočka britského reťazca Costa

v ČR, ako aj Anglicku. Investície do otvorenia novej
pobočky sa pohybujú okolo 4,5 mil. Kč. Kaviarenský

Francúzsko chce zaviesť povinnú maržu

reťazec Costa Coffee prekročil v roku 2018 na

pre obchodníkov vo výške minimálne 10 %.

tržbách 490 mil. Kč, čo predstavuje oproti roku 2017

Podobne ako u nás sa vláda snaží takto

medziročný rast o 18,5 %.

pomôcť menším producentom. Existujú však

Coffee bola otvorená v obchodnom centre

Zdroj: www.costa-coffee.sk.

(rovnako ako v SR) obavy, či nová legislatíva

Aupark. „Prvá pobočka na Slovensku je pilotným

bude tak účinná, ako si zákonodarcovia

projektom. Už teraz sa ale sa porozhliadame po

predstavujú.

ďalších vhodných priestoroch a možnostiach
rozšírenia spolupráce na slovenskom trhu, ktorý sa

Kauza „poľské mäso“ tvrdo dopadla na

k expanzii zdá byť ideálny,“ hovorí Eva Kulhánková,

spoločnosť Cimbaľák. Podľa Hospodárskych

marketingová manažérka Costa Coffee. Reťazec

novín po medializácii dotknutých ﬁriem viaceré

pôsobí už v 33 krajinách sveta a slovenským

siete preventívne stiahli produkty od tohto

zákazníkom prináša ten istý sortiment, ktorý má

výrobcu a dodávateľa z pultov. Udialo sa to
napriek tomu, že výrobca bol dodávateľmi
uvedený v omyl, lebo mäso malo pečiatku

ELEGANTNÍ A OSTRÍ

prvotriednej nehrdzavejúcej ocele, majú odolnú
čepeľ, dokonalé ostrie a ergonomickú

Blok na nože AZZA so 6 nožmi od Tescomy

rukoväť s masívnymi nitmi. Súprava

veterinárneho lekára z poľskej strany. Dôsledkom
aféry je, že ﬁrma musela prepustiť 120 z približne
200 zamestnancov.

ulahodí nejednému z vás. Tento elegán má

obsahuje univerzálne nože v dvoch

mnoho predností – je úzky, praktický

veľkostiach, nôž na zeleninu,

Novým správcom Petržalskej tržnice je od

a na vašej kuchynskej linke zaberie

kuchársky nôž, porciovací nôž

1. februára spoločnosť Cushman & Wakeﬁeld.

iba minimum miesta. Je stabilný,

a nôž na chlieb – do bloku sa

Vlastníkom objektu je Terno RE, ktoré tu

vyrobený z odolného plastu

zmestia jednoducho všetky. Na

prevádzkuje supermarket KRAJ.

a nehrdzavejúcej ocele. Blok

nože sa navyše vzťahuje 10-ročná

na nože má univerzálnu čiernu
farbu, preto sa hodí k rôznym
typom povrchov kuchynskej linky. Nože

záruka. Blok a nože AZZA nájdete
v našich kamenných prevádzkach

potravinárske odvetvie na Slovensku, výnimočný.
Pripomíname si 150 rokov vzniku spotrebných

alebo na eshope:

AZZA sú vyrobené kovaním z jedného kusu

„Rok 2019 je pre COOP Jednotu, ale aj celé

www.eshop.tescoma.sk

družstiev u nás a počas svojej histórie sme
sa napriek množstvu turbulencií stali pevnou
súčasťou slovenského hospodárskeho života,“

JOGURTOVÉ SMOOTHIE
BALANCE

špenát, jablko, hruška, banán. Cena za 230

uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP

gramové balenie je 1,09 €.

Jednoty Slovensko. Prvý Potravný spolok,
Zdroj: Hollandia.sk

predchodcu družstevného maloobchodu založil
v Revúcej Samuel Ormis presne pred 150 rokmi.

Chuť jemne rozmixovaného ovocia a zeleniny
s lahodným jogurtom Hollandia. To je
nové smoothie Balance. Jogurtový nápoj

Novým generálnym riaditeľom HEINEKEN

s prospešnými kultúrami BiFi, s minimálnym

Slovensko sa stal Rene Kruijt. Vo vedení

obsahom cukru a s vysokým podielom ovocia

spoločnosti od januára nahradil Odina

a zeleniny. Smoothie sú bez lepku, stabilizátorov,

Goedharta.

farbív a aróm. Súčasťou balenia je špeciálny
dvojvrstvový a praktický vrchnák, ktorý dovolí

Slováci poberajú siedmu najnižšiu minimálnu

vychutnať si nápoj pri chôdzi, v aute alebo

mzdu spomedzi 22 krajín Európskej únie, ktoré

napríklad vo vlaku. Dostupný je v 4 príchutiach,

majú zavedenú garantovanú spodnú hranicu

napríklad Zázvor, banán, červená repa alebo

príjmu. Najnižšiu minimálnu mzdu poberajú
Bulhari. V januári tohto roka bola na úrovni 286 €.
V prípade, že Slovák pracuje za minimálny príjem,

ZAŽITE NIEČO NOVÉ S PEPSI
LIMETKOU

skúšate nové veci, siahnite po novej Pepsi
s príchuťou limetky. Kombinácia

na výplatu dostáva od začiatku tohto roka 520 €
v hrubom.

kofeínu a osviežujúceho citrusu dodá
Žiadny deň nemusí byť všedný, ak si

vášmu dňu ozajstnú šťavu a inšpiruje

Spoločnosti v regióne strednej a východnej

doprajete to správne povzbudenie.

k novým vzrušujúcim zážitkom. Vďaka

Európy považujú technológiu blockchain

Vyskúšajte preto novú Pepsi

bezkalorickej receptúre s nulovým

za relevantnú, ale nie je pre nich dôležitá

s osviežujúcou chuťou limetky

obsahom cukru si navyše novú lásku

a nepovažujú ju za prioritu, takže do nej

a vymaňte sa z rutiny! Akonáhle

môžete dopriať bez akýchkoľvek

nezačali investovať. Vyplýva to z ankety v 10

citrusová explózia prebudí vaše

výčitiek. Odporúčaná cena plechovky

krajinách strednej a východnej Európy, ktorá

chuťové bunky, beznádejne sa

Pepsi Limetka s obsahom 0,33 l je

bola súčasťou celosvetového prieskumu

zamilujete. Ochutené kolové nápoje

0,59 €.

spoločnosti Deloitte o smerovaní tejto

sa stávajú hitom. Ak aj vy radi

Zdroj: Pepsi.sk

technológie.
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PRESENT

FLASH NEWS
V lete 2018 sa Datart stal plne súčasťou

NOVINKY V DM DROGERIE
MARKT

skupiny HP Tronic, ktorá na Slovensku
prevádzkuje prostredníctvom firmy

Do portfólia kozmetiky pribudli: MOЙ

Elektrosped okrem 16 predajní Datartu

čistiaci pleťový gél (150 ml, 5,19 €), MOЙ

i e -shop Hey.sk. Fúzia prebehla

GOLDEN HYDROGEL pleťová maska (1 ks,

úspešne a tržby Datartu v roku

2,99 €), Balea Pure & Soft krém na ruky

2018 dosiahli viac ako 292 mil. eur,

s ružovým ílom (75 ml, 1,49 €), Balea čistiaci

medziročne tak narástli o viac ako

balzam (100 ml, 1,99 €), alverde pena do

3,5%.

kúpeľa (25 ml, 0,99 €), alverde krémové
tekuté mydlo (300 ml, 2,99 €). Sortiment

Spoločnosti Multi Corporation a GEMO

potravín rozšírili: dmBio orientálna nátierka

Holding predali obchodné centrum

hrášok a masala (135 g, 1,99 €), dmBio

Forum Poprad. Kupujúcimi sú realitný

stredne pikantná horčica (200 ml, 1,49 €),

fond obhospodarovaný investičnou

dmBio jahodová nátierka (250 g, 2,39 €).

spoločnosťou ZFP Investments a MAT

Zdroj: Mojadm.sk

Corporation zo skupiny DBK. Predaj
sprostredkovala realitno poradenská
spoločnosť Cushman & Wakefield. V plne
obsadenom centre s prenajímateľnou

PUR LÁKA NOVÝM VZHĽADOM AJ
VARIANTMI

plochou 22 500 m 2 sa nachádza 120
nákupných jednotiek a 450 parkovacích

Účinná sila proti pripáleninám, šetrnosť k pokožke

miest.

alebo experimentovanie s vôňami a farbami? Pur
vašu dilemu vyrieši. Z troch nových kategórii –

„Projekt podpory lokálnych

Secrets of Chef, Secrets of World a Secrets of

dodávateľov môžeme po jeho

Care – si vyberie skutočne každý. Secrets of Chef

dvojročnom fungovaní hodnotiť veľmi

je kategória určená primárne pre spotrebiteľa, pre

pozitívne,“ informoval Richard Bendík,

ktorého je dôležitá predovšetkým sila čistiaceho

riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland.

prostriedku. Obsahuje 3 varianty: citrón, jablko,

Od roku 2018 doteraz sa počet

pomaranč & grapefruit. Secrets of World ocenia

dodávateľov takmer zdvojnásobil, na

prevažne spotrebitelia, ktorí milujú farby a vône

aktuálnych 59. Kaufland tak ponúka

a tiež radi skúšajú nové veci. V ponuke sú 3 druhy:

320 výrobkov vo svojich 60 predajniach

malina a červená ríbezľa, liči a jasmín, levanduľa.

z celkového počtu 67

Prípravky Secrets of Care vynikajú svojím jemným
zložením a neutrálnym pH a má tiež tri varianty:

V uplynulom roku 2018 v e-shopoch

Aloe, Hands & nails, Argan Oil. K dispozícii sú

Slováci minuli 1,13 miliardy eur. „Obrat

varianty 450 ml za MOC 1,19 €; 900 ml za 2,09 €

e -shopov narástol medziročne o 23 %.

a 1350 ml za 2,69 €.

Tradične najsilnejším obdobím bola

Zdroj: Henkel.sk

vianočná sezóna, ktorá tvorí takmer
tretinu obratu,“ upresnil šéf nákupného
radcu Heureka Tomáš Braverman.
Heureka eviduje na Slovensku vyše
11 585 e-shopov. K obratu je potrebné
prirátať aj obrat tých hráčov, ktorí tento

SPOLOČNOSŤ MECOM
PREDSTAVILA NA DANUBIUS
GASTRO LIMITOVANÚ EDÍCIU
SALÁM

porovnávač nevyužívajú, napríklad Hej.sk
a Alza.sk.

Mecom si pre návštevníkov výstavy pripravil
program plný chutí, ktorého súčasťou boli

Vo finančnom roku 2018 (Finančný rok

počas všetkých dní delikátne ochutnávky

spoločnosti IKEA trval od 1. 9. 2017 do

a návštevníci videli aj food styling v praxi spolu

31. 8. 2018) dosiahla IKEA Bratislava

so šéfkuchárom. Na veľtrhu predstavil tradičný

celkový obrat vo výške 107,2 milióna

výrobca mäsových výrobkov aj limitovanú edíciu

eur, čo je medziročný nárast o 4,3 %.

metrových salám značiek Nitran, Paprikáš, Bajkal

Obchodný dom IKEA v Bratislave

či Torrero, ktoré boli dostupné len na Danubius

navštívilo vo finančnom roku 2,8

Gastro. „Pre našich zákazníkov sme chceli pri

milióna ľudí, internetová stránka www.

tejto príležitosti pripraviť niečo unikátne, veríme

IKEA.sk zaznamenala za toto obdobie

že sme ich potešili,“ uviedla Eva Sziglová zo

viac ako 11 miliónov návštev.

spoločnosti Mecom.
Zdroj: Mecom.sk
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FLASH NEWS
NOVÝ VYŽIVUJÚCI OLEJ A NOVÁ
ŠPIRÁLA OD AVONU

Aliancia pre mladých – neformálna
platforma ﬁriem, ktoré spoločne pomáhajú

AVON Comestics predstavuje novinku

zlepšovať pripravenosť mladých ľudí

dekoratívnej kozmetiky AVON TRUE: vyživujúci

na potreby trhu práce, rozširuje svoju

olej na pery (7 ml, 8,90 €), ktorý dodá vašim

pôsobnosť z Európy do celého sveta.

perám blahodárny pocit a zároveň ich hodvábne

Nestlé a ďalších 19 medzinárodných

zjemní. Vytvára neodolateľné pery s ružovým

ﬁriem oznámili vznik Globálnej aliancie pre

nádychom a intenzívnym ligotom. Olej na pery

mladých s cieľom pomôcť v nasledujúcich

je obohatený o jojobový olej, avokádový olej,

4 rokoch 6 miliónom mladých ľudí nájsť si

kokosový olej a vitamín E. Zhusťujúca špirála

svoje miesto na trhu práce. V ČR a na SR

Big & Phenomenal (10 ml, 8,90 €) vyčaruje

združuje Aliancia 76 ﬁriem a partnerských

doslova fenomenálny pohľad na každú

organizácií.

príležitosť. Laserová presnosť a žiadne hrudky –
presne to sú prednosti novej špirály dekoratívnej

Štvrť milióna ľudí si vlani doprialo pobyt, zážitok

značky mark. z dielne AVONu. Revolučná kefka 3

či darček zo zážitkovo-inšpiračného portálu

v 1 dodáva: Objem v jednej vrstve, Presnosť bez

Zľavomat.sk. Obrat portálu tak medziročne

hrudiek a je na horné aj spodné riasy.

vzrástol rekordne až o 20 % na takmer 30
Zdroj: Avon.sk

miliónov eur. Najväčší záujem mali Slováci
o cestovanie. Zľavomat.sk spolu s českým
Slevomatom a portálom Skrz.cz v auguste

VALENTÍN V ZNAMENÍ
DERMACOL: NECHAJTE SA
ZVIESŤ VÔŇOU!

2017 kúpila britská skupina Secret Escapes.
Prieskum Mastercard CEE SME Monitor
bol zadaný spoločnosťou Mastercard

Nová parfumová voda Honey Pomelo & Neroli

s cieľom poznať potreby a ťažkosti malých

od značky Dermacol (29 €), je ako duša ženy –

a stredných ﬁriem v krajinách strednej

krehká a silná zároveň. Šťavnatý citrusový gejzír

a východnej Európy. Vyplýva z neho, že

s jemným nádychom sladkej arómy pivónie,

SME zavádzajú platby kartou. V prípadoch,

ľahko okorenenej lístkami ligúrskej bazalky, si

keď SME prevádzkujú internetové obchody,

vás podmaní svojou rozmanitosťou. Zvodná

patria medzi najčastejšie používané

kombinácia ambry, citrusov a exotickej kvetiny

spôsoby platby u slovenských spotrebiteľov

pačuli sa stretávajú v ďalšom novom parfume

platba kartou (50 %) a elektronický prevod

Dermacol - Black amber & Patchouli (29 €).

(33 %), ktoré prevyšujú nad platbou

V špeciálnom valentínskom darčekovom balíčku

v hotovosti pri doručení objednávok (14 %).

Aroma Ritual (7,65 €) Írska káva sa ukrýva mix
obľúbených produktov, vďaka ktorým sa aj bežná

Národné asociácie prevádzkovateľov sieťových

kúpeľňová rutina premení na luxusný wellness

lekární z ČR, SR a Maďarska sa spájajú

zážitok s omamnou vôňou írskej kávy.

do európskej federácie EFPC (European

Zdroj: Dermacol.sk

Federation of Pharmacy Chains). Na čele
nadnárodného združenia stojí bývalý šéf
českého Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

FEBRUÁROVÉ NOVINKY
V DM DROGERIE MARKT

Zdeněk Blahuta.
Poľské CCC vstupuje do nemeckého

Medzi kozmetické výrobky reťazec zaradil: Balea

reťazca s obuvou Reno. Obchodné

Silk & Soft krém na ruky s olejovým komplexom

transakcie medzi oboma spoločnosťami

(75 ml, 1,49 €), Balea Desert Sun pena na ruky,

spočívajú vo výmene akcií CCC Germany

(150 ml, 1,99 €), Balea Lovely Flower suchý

za 30,5 % podiel v HR Group. CCC tým

šampón (150 ml, 2,49 €). Do segmentu potravín

získa významný podiel na nemeckom trhu.

a doplnkov pribudli: DAS gesunde PLUS Coco

Hamm-Reno Group (HR Group) sa skladá

Shape bylinno-ovocný čaj s mangánom (25 ks,

z 2 obuvníckych spoločností. Jednu časť

1,29 €), Sportness Peanuts proteínová tyčinka

tvorí retail, ktorý prevádzkuje 363 predajní

(40 g, 1,19 €), Sportness energetická tyčinka

pod značkou Reno, hlavne v Nemecku,

s horčíkom (35 g, 0,99 €), dmBio ovocná mangová

Rakúsku a Švajčiarsku. Druhá časť Hamm

nátierka (250 g, 2,39 €), dmBio chrumkavé pečené

sa zaoberá veľkoobchodnou činnosťou vo

müsli (500 g, 2,99 €), dmBio paradajková omáčka

viac než 2 090 predajných miestach typu

s grilovanými paprikovými strukmi (325 ml, 1,89 €).

Metro, Tesco a ďalších.

Zdroj: Mojadm.sk
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spoločnosti Cushman & Wakeﬁeld, tvrdí: „Záujem
investorov naďalej smeruje na špičkové produkty
a ceny zostávajú značne vysoké. Prispieva
k tomu veľmi silný trh vo väčšine segmentov na
strane nájomcov. Zdá sa, že globálni investori
uprednostňujú región CEE pred inými trhmi
s relatívnym rizikom. Napriek tomu sa zdá, že
investorov teší vyššia návratnosť než v západnej
Európe.“
Celkový objem transakcií za prvé tri kvartály
tohto roka dosiahol objem 500 mil. eur. Do konca
roka sa odhaduje objem transakcií až na 550 mil.
eur, čo predstavuje približne 20 % nárast oproti
minulému roku.
Na slovenskom trhu sa v roku 2018 obchodovalo
najmä s regionálnymi nákupnými centrami.

RETAIL JE STÁLE
LÁKAVÝ BIZNIS

Takmer 60 % z celkového objemu transakcií
tvorili maloobchodné nehnuteľnosti, teda
nákupné centrá. Zvýšil sa aj záujem o kancelárske
budovy, a to až o 33 %. Až 64 % celkových
investorov bolo zo Slovenska a Českej republiky.
Zo zahraničných investorov šlo najčastejšie
o investorov z Južnej Afriky, USA a Holandska.

Rumunsko a Rusko) za uplynulé tri štvrťroky roku

Investori majú záujem o špičkové
produkty a ceny zostávajú značne
vysoké. Paradoxne medziročný
pokles investícií spôsobuje
nedostatok prémiových produktov.
Mnohí retailoví operátori preto
zvyšujú atraktivitu nákupných centier
či nákupných ulíc remodelingom,
implementáciou pokročilých
technológií a zmenou mixu nájomcov.
Tomu zodpovedá aj korekcia výšky
nájomného.

Red, Zdroj: Cushman & Wakeﬁeld, CBRE, Foto: Cushman & Wakeﬁ eld

INVESTOROV LÁKAJÚ
ADMINISTRATÍVNE A RETAILOVÉ
NEHNUTEĽNOSTI

2018 dosiahli 8,9 miliardy eur. Investičná aktivita
v Poľsku prevýšila objem dosiahnutý za celý rok

PRICHÁDZA FÁZA „VIAC AKO
MALOOBCHOD“

2017 a do konca roku by mala dosiahnuť rekord
vo výške 6 miliárd eur. Udržateľné a solídne
výsledky porovnateľné s rokom 2017 dosiahlo
Slovensko a Maďarsko, naopak v Rusku, Česku

Ako vyplýva zo správy C & W „Najdrahšie

a Rumunsku sa očakáva koniec roku v znamení

nákupné ulice sveta“ v dôsledku výrazného

objemov investícií pod úrovňou z roku 2017.

poklesu cien nájomného v New Yorku sa Horná

Štvrtý kvartál roku 2018 bude vzhľadom na

5. avenue vrátila na druhú priečku vo svetovom

rozpracované projekty najaktívnejším obdobím

poradí. Priemerné nájomné tu dosahuje 2 250

roku. Ak sa uskutočnia všetky očakávané

dolárov za štvorcovú stopu za rok oproti 3 000

transakcie podľa plánu, celkový objem investícií

dolárom v predchádzajúcom 12-mesačnom

vo všetkých šiestich krajinách regiónu dosiahnu

období. Hongkonská Causeway Bay sa aj

zhruba 13 mld. eur, čo predstavuje menší objem

napriek miernemu poklesu priemerných cien

investícií v porovnaní s minulým rokom, kedy

nájomného vyhupla na prvé miesto s 2 671

dosiahli 15,3 mld. eur.

dolármi za štvorcovú stopu ročne. Tretie miesto
na rebríčku patrí s 1 744 dolármi za štvorcovú

Inštitucionálni investori sa zameriavajú primárne

stopu / rok londýnskej New Bond Street, ktorá

Investičný trh v regióne strednej a východnej

na kancelárske a maloobchodné priestory,

je zároveň najdrahšou lokalitou v Európe a kde

Európy (CEE) zostáva pre investorov aj naďalej

ktoré sa na celkovom objeme podieľajú 42 %,

sa ceny nájomného medziročne v podstate

veľmi atraktívnym. Najväčšou výzvou je však

resp. 41 %. V ich záujme sa však nachádzajú

nezmenili. To potvrdzuje, že predajcovia

nedostatok prémiových produktov. Celkový

aj na ďalšie druhy nehnuteľností ako napríklad

luxusného a špičkového tovaru stále považujú

objem investícií v šiestich krajinách regiónu CEE

hotely a PRS. Jeff Alson, partner a vedúci

britskú metropolu za hlavnú nákupnú

(Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko,

investičného tímu pre strednú a východnú Európu

destináciu.

TOP TRANSAKCIE V ROKU 2018
Kupujúci

Krajina pôvodu
kupujúceho

Retail

NEPI Rockcastle

Forum Poprad

Retail

ZFP Investments / MAT
Corporation

Aupark Tower
City Arena Trnava
BBC 5

Kancelárie
Retail
Kancelárie

Wood & Company
J&T
Wood & Company

Nehnuteľnosť

Sektor

OC Galéria Mlyny Nitra

Zdroj: Cushman & Wakeﬁeld
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Predávajúci

Krajina pôvodu
predavajúceho

JAR

Invest Group / GAP Real

Slovensko

Česká republika

Multi Corporation / GEMO
Holding

Česká republika

Česká republika
Slovensko
Česká republika

Heitman
Euromax
Heitman

USA
Slovensko
USA

PLACE

Autor správy Darren Yates, vedúci tímu
prieskumu trhu v EMEA regióne v spoločnosti
Cushman & Wakeﬁeld, komentuje trendy:
„Globálne je o špičkové maloobchodné lokality
stále veľký záujem, keďže poprední obchodníci
využívajú predajne v rámci svojej stratégie prilákania
a udržania zákazníkov. Globálne trendy síce nie sú
všade úplne rovnaké, majú však určité spoločné
prvky. K najvýraznejším z nich patrí sústavný
nárast predajov po internete a užívania niekoľkých
predajných kanálov ako štandard, ako aj značné
investície do vzhľadu predajní. Hlavné komplikácií
v maloobchode sú síce stále technológie, na druhú
stranu však umožňujú lepšie porozumieť zákazníkom
a sprostredkovať im lepší celkový zážitok z nákupu
v predajni, z čoho fyzické predajne ťaží.“
svedkami zmiešaného využitia - reštaurácie,

predpovedá, že napriek rozmachu e-commerce

Justin Taylor, vedúci maloobchodného tímu

voľnočasové aktivity, ﬁtness a služby.

bude dopyt po fyzických maloobchodných

spoločnosti Cushman & Wakeﬁeld pre región

Dôsledkom je, že tradičný maloobchod sa

priestoroch stále veľmi vysoký. Nárast

EMEA, uviedol: „Vyhliadky tohto odvetvia

mení z hľadiska veľkosti, fungovania a podoby.

priestorových požiadaviek bude viditeľný najmä

sú stále svetlé, v dôsledku spoločenských

Najviac je to vidieť v Spojených štátoch

v segmente zdravotníckych a kozmetických

a technických zmien však prichádza fáza „viac

a Veľkej Británii, kde sa už prejavil vplyv

potrieb. Záujem obchodníkov v tejto oblasti

ako maloobchod“, čo znamená, že bude treba

reštrukturalizácie maloobchodných podnikov

prevyšuje ostatné – v Číne o 8,1 %, v Nemecku

prispôsobiť aj obchodné modely. Tradičný

a redukcia sietí predajní, a v niektorých

o 4,5 %, v Taliansku 4,2 %, vo Veľkej Británii

maloobchod síce prežije a na mnohých

oblastiach aj korekcia cien nájomného smerom

o 1,7 %, v USA a Španielsku o 1,1 %. Rast v tomto

miestach bude aj prosperovať, pravdepodobne

nadol. Rovnakou mierou však toto narušenie

odvetví bude podporovaný novými technológiami

však bude tvoriť menšiu časť celkového mixu

tradičných foriem vytvára príležitosti pre nástup

a inováciami, spojenými s rastúcim dopytom od

nájomcov. Aj v týchto najdrahších lokalitách

nových zaujímavých ﬁriem a formátov.“

spotrebiteľov, ktorí investujú do seba.

hlavných mestských ulíc najskôr budeme

Realitno-poradenská spoločnosť CBRE

(kp)
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RETAIL SUMMIT 2019:

regulácie a svojské pravidlá sú v každom štáte

NADŠENIE Z NOVÉHO ZATIENILO REALITU

v úvodzovkách. O tom, ako sa vytĺka politický

„jednotného“ trhu EÚ. Jednotného je zámerne
kapitál a dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu
zo „zlých“ obchodníkov na Slovensku, píšeme

Jubilejný 25. ročník konferencie mal podtitul „Customer Experience – Od
skúsenosti k zážitku“. Obsah niektorých kľúčových prednášok však pripomínal
skôr prístup „od zážitku k skúsenosti“. Nadšenie z nových technológií,
robotizácie a digitálnej transformácie obchodu akoby zatienili reálny vývoj
ekonomiky, zúfalý nedostatok pracovnej sily a šikanu lokálnej legislatívy.

v rubrike PRICE.
Z iného súdka. Momentálna trhová situácia je
podľa vyjadrenia Karla Týra, šéfa spoločnosti
Nielsen, veľmi priaznivá a dôvera spotrebiteľov
láme nielen domáce, ale aj európske rekordy.
Trendom je premiumizácia, zdravý životný štýl
a spotrebitelia „nemajú problémy“ resp. deklarujú
len „zástupné problémy“ ako napríklad terorizmus
a imigráciu. Na druhú stranu slajd, kde bol hrozivý
56 % podiel akciových predajov rýchloobrátkového
tovaru sa v ČR prijalo auditórium a spíkri ako
nemennú realitu a ďalej sa o tom veľa nehovorilo.
Zazneli síce nápady ako „ponúknuť zákazníkovi
zaujímavý príbeh“, „komunikovať regionálny
produkt“, no žiaden realizovateľný návod, ako
uniknúť zo špirály zliav. Jednou z ciest by mohla
byť snáď „kvalitatívne nová forma spolupráce
medzi hráčmi na trhu“, o ktorej hovoril Tomáš
Mráz, Sales Director, Plzenského Prazdroja.
Spomenul, že súčasné nastavenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov neumožňuje rýchlo
reagovať na nové výzvy a preto hovoril o tejto
vízii spoločného udržateľného biznisu. O vízii.

OPTIMIZMUS NA VRATKOM TRHU

v retaile. M. Nováková tiež upozornila, že stále

Pritom cenové promócie tlačia dolu podiel predaja

platí zákaz predaja počas niektorých sviatkov

privátnych značiek. Kto by si kupoval privátky, ak

Viac ako tisíc obchodníkov a ich dodávateľov

a zaviazala sa tento nezmysel z legislatívy

má za podobnú cenu značkové produkty v akcii?

diskutovalo v dňoch 4. až 6. 2. 2019 na

odstrániť (pre pripomenutie, na Slovensku

Privátky sú ale jedna z ciest, ako aj malý a domáci

odbornom podujatí Retail Summit 2019 v Prahe.

máme zákaz predaja počas 15,5 dňa. Už

producent môže predávať vo veľkom reťazci,

V nadväznosti na perex je nutné dodať, že

druhým rokom.). Generálny riaditeľ európskeho

dokonca prostredníctvom neho aj v zahraničí, a za

hoci aj v diskusii zazneli otázky na klesajúcu

zväzu obchodu Christian Verschueren veľmi

udržateľné ceny.

výkonnosť ekonomiky v najbližších dvoch-troch

diplomaticky konštatoval, že česká vláda by

rokoch, z úst spíkrov sa šírilo relativizovanie

mala uznať úlohu, akú obchod hrá v tvorbe

vážnosti situácie, pozitívne myšlienky, takmer

hodnoty pre celú spoločnosť. Skôr než

eufória a nadšenie z terajšej konjuktúry. Viaceré

zavádzanie ťažkopádnych regulácií, z ktorých

prednášky boli podané skúsenými spíkrami,

neproﬁtuje nikto, by sa mala sústrediť na podporu

mali výborný scenár a zábavné či ohurujúce,

konštruktívneho dialógu medzi všetkými hráčmi na

Bryan Roberts, Global Insights Director, tcc global

wow momenty. No zároveň obsahovli už x-krát

trhu. Tvrdší, i keď stále zdvorilý slovník, zvolil nový,

poukázal na to, že Česi majú ku svojim predajniam

videné virálne videá a prípadové štúdie, či

prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu ČR

pevnejší vzťah, ako väčšina iných vyspelejších

dokonca boli výťahom z korporátnej stratégie v

Tomáš Prouza. Upozornil, že rôzne špeciﬁcké

národov. Ako však potvrdila ním prezentovaná tcc

oblasti. ochrany životného prostredia. Škoda,
že práve šéf tohto zahraničného reťazca musel
vedieť, že jeho ﬁrma na domácej pôde prepustí
9 000 ľudí a zatvorí obslužné pulty pre mäso,
ryby a lahôdky (nič na to nemení ani fakt, že
polovicu ľudí chce umiestniť na iné pracovné
Red, Zdroj a foto: Retail Summit Praha, Blue Events, Dreport.cz

pozície). Výsledkom takýchto prednášok teda
bol účastnícky (zákaznícky) zážitok, ale málo
skúseností pre prax.
„Možno si pamätáte spoločnosť Interkontakt. Ešte
v roku 1997 to bol obchodník roka. V roku 1998
už nebol na trhu,“ uviedla vo svojej prednáške
ministerka priemyslu a obchodu ČR Marta
Nováková. Sála to prijala ako úsmevný fakt, no
dokazuje to aj obrovskú dynamiku a neistotu
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global loyalty study, tento vzťah má skôr racionálny,
transakčný charakter a svoju silnú úlohu v ňom
hrajú práve ceny. Tie sú a zostanú veľmi dôležité.
Rozvojový potenciál je inde. Konkrétne vo vytvorení
pevnejších emocionálnych väzieb, v snahe pomôcť
spotrebiteľom s ich každodennými problémami
a v neposlednom rade aj v úprimnom „obyčajnom“
poďakovaní za nákup. Zásadný význam majú
aktivity smerujúce k udržaniu existujúcich
kľúčových zákazníkov. Tí potom nepriamo
napomáhajú k získaniu nových zákazníkov.
Akvizícia a odmeňovanie nových zákazníkov na
úkor existujúcich, je často kontraproduktívna
a v konečnom dôsledku ju vnímajú nefér.
Zákazník teda očakáva zľavy, je na zvyknutý

-President for International Retailing, Amazon,

A potom im to ponúknuť. Stratégia je dôležitá, ale

a zvýšenie cien by mu pokazilo zákaznícky

veľmi zľahka poodhalil, ako najväčší globálny

kľúčom k úspechu je implementácia.

zážitok. Zľava sa stala doslova drogou. Avšak

obchodník pracuje na tom, aby naplnil misiu Jeffa

úprimne: ak si na trhu nikto nekúpi auto či zájazd

Bezosa stať sa najviac zákaznícky orientovanou

Ak má zákazník prísť do kamennej predajne,

za plnú cenu, majú byť potraviny odrazu bez zliav?

spoločnosťou na svete. Amazon Go samozrejme

potrebuje motiváciu. Inak nakúpi on-line.

vytvoril vo svete retailu doslova „hype“, ale reálna

Zopakujeme, že medzi zákazníkom v kamennom

Kľúčom k úspechu v retaile je pracovať tak,

návratnosť tohto modelu predajní je v súčasnosti

obchode a v e-shope by nemal obchodník vidieť

aby sa z neutrálnych či dokonca negatívnych

desiatky, možno stovky rokov. Technológie

rozdiel! Nemal by byť jedného alebo druhého

zákazníckych skúseností stávali zážitky pozitívne.

v Amazone samozrejme zohrávajú hlavnú úlohu,

nejako diskriminovať. Ondřej Dědina z Mibconu

Hana Součková, generálna riaditeľka SAP

ale základom je budovať kultúru inovácií v záujme

dokonca tvrdí, že „digitálna transformácia“ je

ČR venovala pozornosť dôvere zákazníkov.

zákazníkov. Preto je aj v medzititulku slovo

nesprávny pojem, a že by sa malo hovoriť skôr

Zdôraznila, že spotrebitelia budú dôverovať len

„digitálna“ v zátvorke. Transformácia sa deje

o omnichannel transformácii, teda o oslovovaní

tým obchodníkom, ktorí zaobchádzajú s ich

nielen v rovine technológií.

klientov prostredníctvom všetkých dostupných

údajmi správne a ochránia ich súkromie, tým ktorí

kanálov súčasne. Tu najčastejšie vznikajú aj

dodajú konzistentnú skúsenosť a správnu kvalitu

Dnes už nemá zmysel rozlišovať medzi on-

trecie plochy, napríklad zákazník kúpi tovar za

výrobkov a služieb. V reálnom živote je to však

-line a off-line zákazníkom. Tak by k nim mali

štandardnú cenu v kamennej predajni a onedlho

doteraz často inak – príkladom sú zlé objednávky,

pristupovať aj zamestnanci. Tí sú častokrát

mu príde e-mail s podobným produktom,

nočné mory s logistikou a chaos v dátach.

vybavení tabletami, handheldami či smartfónmi,

ale s výraznou zľavou. Riešením je dôsledná

Zmenu môžu podporiť najnovšie technológie,

aby vedeli zákazníkom rýchlo podať požadované

segmentácia. Tá pomáha aj pri iných ponukách

spoluvytvárajúce inteligentný podnik, zasluhujúci

informácie. Problémom sú zvyšujúce sa

(narodeniny, meniny, výročie od založenia lojalitnej

si dôveru zákazníkov. Na inom mieste na summite

požiadavky na zamestnancov, často sú ich

karty a pod.). Dôležité je však aj v tomto prípade

odznel príklad, ako sa dôvera pretavuje do

znalosti práce s technológiami nízke. Predavač

predostrieť personalizovanú a relevantnú ponuku.

ekonomiky. Spoločnosť Makro v období tzv.

musí byť predavač a nie iba podávač tovaru.

Nemá tiež zmysel zákazníka zahlcovať ponukami.

metanolovej kauzy zvýšila predaj tvrdého alkoholu.

Obchodovanie bolo, je a bude „human-to-human“

Zákazníci jej jednoducho dôverovali.

disciplínou. Zvíťazí ten, kto bude mať najlepší
vzťah s ľuďmi – pred pultom, ale aj za pultom.

PROINOVAČNÉ SKRESLENIE

(DIGITÁLNA) TRANSFORMÁCIA
OBCHODU

ČLOVEK JE NENAHRADITEĽNÝ

Summit priniesol nové témy, ale mnohé

Sudan Martin Jackson, REWE Digital, jeden

dní. Odborne sa toto skreslenie (bias) volá

myšlienky rovnaké, už raz počuté. Napríklad

z manažérov koordinujúci digitálnu transformáciu

proinovačné. Máme totiž prirodzene sklony

spojenie „digitálna transformácia“ zaznieva na

tejto veľkej obchodnej skupiny, v tejto súvislosti

preceňovať úžitok inovácie a podceňovať

Retail Summite už niekoľko rokov. Ako vysvetlil

zdôraznil potrebu vybudovať vo ﬁrme vzťahy

obmedzenia, ktoré z nej plynú. Aj v retaile sa môžu

Stevan Van Belleghem, autor knihy Customers

a prostredie, podporujúce spoluprácu a objavenie

objaviť tzv. „čierne labute“ (pojem spopularizoval

the day after tomorrow, vstupujeme do fázy 3

kreatívnych, zákaznícky orientovaných pohľadov

Nassim Nicholas Taleb) – významné externé šoky,

digitalizácie – do svetla automatizácie, robotov

na riešenie problémov. Súčasne nemožno

ktoré môžu perspektívnu podobu obchodného

a umelej inteligencie. Zákaznícke výhody, ktoré

zabúdať na zmysel obchodu a na kvalitu, ktorou

trhu alebo inovácie radikálne zmeniť. Už teraz

z toho vyplývajú, budú ohromné. Spotrebitelia

spoločnosti, trhu i spotrebiteľom prinášajú.

je zrejmé, že časť terajších retailových plôch

si užijú ponuku, ktorá im bude maximálne šitá

Obyčajné sledovanie technologických trendov

(najmä hypermarketov) sa bude musieť časom

na mieru. Podobne futuristicky a z oblasti sci-ﬁ

nestačí. Musíme porozumieť tomu, čo zákazníci

transformovať na iný účel využitia.

bola ďalšia prednáška. Ralf Kleber, Vice-

potrebujú a najmä kde a kedy to potrebujú.

Eufória z digitálnych technológií, umelej
inteligencie, robotizácie a automatizácie by
nemala zatieniť reálne potreby všedných

(kp)
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ZAPOJTE ZÁKAZNÍKOV DO
MASTERCARD OBCHODNÍK ROKA 2018

V rámci ocenenia Mastercard
Obchodník roka 2018 budú už šiesty
raz vyhlásení najlepší obchodníci
pôsobiaci na slovenskom trhu.
Obchodníci budú súťažiť celkovo
v jedenástich kategóriách. Spolu
so začiatkom tohto ročníka bolo
spustené aj hlasovanie verejnosti.
Obhája toho roku Lidl a IKEA
prvenstvá? A vy ste už zapojili svojich
zákazníkov?

ich vernosti predajni, dôvera zákazníkov
a spokojnosť s vybranými parametrami
(sortiment, kvalita, personál, služby,
usporiadanie). Víťazom každej z odborových
kategórií sa stane obchodník, ktorý získa
najlepšie celkové hodnotenie. Absolútnym
víťazom a držiteľom titulu Mastercard
Obchodník roka 2018 sa stane ten obchodník,
ktorý získa úplne najvyššie hodnotenie
zo strany zákazníkov, a to bez ohľadu na
kategóriu tovaru.

VÍŤAZI MASTERCARD
OBCHODNÍK ROKU 2018
V ČECHÁCH SÚ ZNÁMI
Isté indície, ako by mohli výsledky súťaže
na Slovensku vyzerať, prinieslo zápolenie
zo susednej Českej republiky. Slávnostné
vyhlásenie tu už prebehlo začiatkom februára

PRINCÍPY A HLASOVANIE

kategórií. Celkový víťaz aj víťazi

v rámci galavečera konferencie Retail Summit

v jednotlivých sortimentných kategóriách

2019 v Clarion Congress Hoteli v Prahe

Pripomeňme si, že hlasovať je možné

boli určení na základe výsledkov rozsiahleho

a redakcia časopisu IN STORE Slovakia bola

prostredníctvom internetových stránok

reprezentatívneho výskumu spoločnosti

pri tom. Absolútnym víťazom a držiteľom

www.obchodnik-roka.sk do 31. marca

GfK Czech na vzorke 1 500 respondentov

titulu Mastercard Obchodník roku 2018 sa

2019. Každý hlasujúci bude automaticky

z celej SR. Hodnotenými parametrami

už po šiesty raz v rade stala IKEA Česká

zaradený do súťaže o 10 Apple iPadov mini.

bolo spontánne menovanie predajne („top

republika. Tá bola zároveň ocenená v rámci

Súťaž pozostáva celkovo z jedenástich

of mind“), počet nakupujúcich a miera

odborových kategórií ako Mastercard
Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami

PREHĽAD VÍŤAZOV OCENENÍ MASTERCARD OBCHODNÍK ROKA 2017

2018. Na pódiu však stáli dvakrát (a tretíkrát

Red, pti

pri záverečnej spoločnej fotke) aj zástupcovia
Absolútny víťaz

Martinus

Mastercard Obchodník s potravinami 2017

Lidl Slovenská republika

kategóriu a ako víťaza v kategórii „Mastercard

Mastercard Obchodník s drogériou a parfumériou 2017

dm drogerie markt

Obchodník roku 2018 - MONETA Money

Mastercard Obchodník s odevmi 2017

Reserved

Bank Cena verejnosti“ ho vybrali zákazníci

Mastercard Obchodník s obuvou 2017

Deichmann

hlasovaním na internete. Ďalšími víťazmi

Mastercard Obchodník so športovými odevmi a potrebami 2017

Sportisimo

Mastercard Obchodník s elektronikou 2017

NAY

Mastercard Obchodník s knihami 2017

Martinus

Špeciálnu cenu a titul „SOCR ČR Najlepší

Mastercard Obchodník pre dom, záhradu a chovateľov 2017

OBI

zamestnávateľ v obchode“ získala spoločnosť

Mastercard Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami 2017

IKEA

METRO Cash & Carry ČR.

Mastercard Millennials Obchodník roka 2017

New Yorker

Mastercard Obchodník roka 2017 – Cena verejnosti

Lidl Slovenská republika

Zdroj: Mastercard
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spoločnosti Lidl. Ten vyhral jednak odborovú

odborových kategórií sú Pepco, Deichmann,
dm drogerie markt, Decathlon, Alza.cz,
Hornbach a sieť čerpacích staníc Benzina.

„Absolútnym víťazom šestnásteho ročníka
ocenenia Mastercard Obchodník roku 2018
sa stala spoločnosť IKEA Česká republika,

PLACE

VYHRAJÚ IKEA A LIDL?
Pre pripomenutie výsledkov minuloročnej
súťaže uvádzame tabuľku víťazov. Otázkou je,
či sú IKEA a Lidl predĺžia „šnúru“ víťazstiev.
Ich pozícia nemusí byť v turbulentných
časoch a pri prelietavých zákazníkoch
až taká neotrasiteľná. Napokon Richard
Citnár, riaditeľ obchodného domu IKEA
Bratislava pred rokom komentoval výhru
veľmi diplomaticky: „Získať cenu Mastercard
Obchodník roka v kategórii Obchodník
s nábytkom a bytovými doplnkami už po
piatykrát je na jednej strane úžasné a ďakujem
za to najmä svojim kolegom a našim
zákazníkom. Na druhej strane je to pre nás
záväzok a výzva, aby sme v našom úsilí
nepoľavili a nebrali to ako samozrejmosť.“
V kategórii Mastercard Cena verejnosti 2017

ktorá tak obhájila titul z predchádzajúcich

na špici pelotónu tesnejšie.

zvíťazila spoločnosť Lidl Slovenská republika,

Obchodníci sa kvalitou a službami

rovnako ako v predchádzajúcich štyroch

stále posúvajú, navzájom sa

rokoch. Prvé miesto jej zabezpečilo 62 973

vyrovnávajú, z čoho ťažia

hlasov. Matúš Gála, generálny riaditeľ reťazca

predovšetkým zákazníci,“ povedal

vtedy uviedol, že „ho veľmi teší, že spoločnosť

Josef Machala, Mastercard

v silnej konkurencii opäť zvíťazila a získala

Rewards Program Leader. Týmto

už piatu Cenu verejnosti v rade“ a poďakoval

sa napĺňa jeden z cieľov súťaže,

zamestnancom. Napokon sú to oni, ktorí

a síce poukázať na kvalitu

ak sú lojálni a spokojní, zahlasujú za svojho

produktov a služieb ocenených

zamestnávateľa ako prví.

obchodníkov v maloobchode.
Slávnostné vyhlásenie víťazov Mastercard

piatich ročníkov súťaže. Spoločnosť
zvíťazila predovšetkým vďaka vysokej miere

O zvyšujúcom sa záujme zákazníkov hodnotiť

Obchodník roka 2018 sa uskutoční

lojality a dôvery zákazníkov,“ komentoval

retailerov svedčí aj fakt, že do hlasovania

opäť v apríli a opäť v rámci galavečera

výsledky súťaže Martin Dolejš, vedúci

o Cenu verejnosti sa v roku 2018 zapojilo

konferencie Slovak Retail Summit.

rozvoja obchodu Mastercard Česká

111 442 ľudí, čo bolo o 31 000 viac ako

republika a Slovensko a dodal: „O tom,

v ročníku 2017.

že sa obchodníci kvalitou svojich služieb
a produktov stále posúvajú, svedčí aj niekoľko
nováčikov v čele odborových kategórií.
Prvýkrát tento rok zvíťazil napríklad Decathlon
v kategórii Obchodník so športovými odevmi
a potrebami, Benzina v kategórii Čerpacie
stanice s predajňou alebo diskont Pepco,
ktoré stojí na čele obchodníkov s odevmi.“

KAŽDÝ OBCHODNÍK MÔŽE
VYHRAŤ
Ako ukazujú výsledky českého Obchodníka
roku, zákazníci reagujú na celoročné
aktivity, kvalitný sortiment, služby, ale aj na
komunikačnú aktiváciu v priebehu trvania
hlasovania. V niektorých odborových
kategóriách dokázali na víťazné pozície
posunúť aj nové mená.
„Počas 6 rokov existencie ocenenia
Mastercard Obchodník roka sa ukazuje, že
v rade kategórií sú z roka na rok výsledky
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RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE III:

3

„TOTO FUNGUJE!“
Reálne skúsenosti, prípadové štúdie, praktické rady profesionálov. Toto všetko sa
skrýva za heslom „Toto funguje!“. Heslo je zároveň mottom 3. ročníka retailového
festivalu RETAIL INNOVATIONS conference, ktorý sa uskutoční 4. apríla
v Radisson Blu Carlton Hotel v Bratislave. Ambíciou organizátorov je po tretí krát
priniesť aktuálne horúce témy, trendy a reálne skúsenosti z prostredia retailu.

(3) natvrdo a bez servítky pomenoval
problémy retailu a vyprovokoval košaté
diskusie nielen o inováciách: „Čo je
vlastne inovácia? Niečo zásadne nové.
Od príchodu diskontu sa na retailovom
trhu roky nič nové ani revolučné neudialo.
Potraviny doteraz predávame ako
v stredoveku a ponuka je generická! Zmena
nastáva až s nástupom e -commerce a je
smutné, že musí prísť do Európy Amazon
Fresh, aby domácim hráčom ukázal ako sa
robí on -line food retailing.“ Ako predseda
predstavenstva Hugo Boss AG, priviedol
Dr. Littmann spoločnosť k úspešnému
presadeniu sa na globálnom trhu a dnes
jeho spoločnosť BRANDINSIDER radí
takým značkám ako BMW, Google
a McDonald’s.

RONNY MAX PRVÝKRÁT
NA SLOVENSKU
Druhý ročník vypredaného festivalu Retail

PROBLÉMY POMENOVANÉ
PRAVÝM MENOM

Prvý ročník sa venoval inováciám, ktoré

Innovations Conference 2018 dokázal

sa pretavili do praxe, ale aj tým, ktoré

posunúť latku kvality, obsahu a formy

sa v praxi neosvedčili. V programe sa

opäť ešte vyššie. Kľúčový spíker festivalu,

„Prvý ročník sme plánovali ako komorné

predstavili napríklad Michal Pastier, Victor

Ronny Max z USA (na fotografii 4 je s ňou

podujatie pre niekoľko desiatok odborníkov

Efthimiades, Tomáš Bel, Marek Knut,

spoluzakladateľ platformy RIC Martin

z retailu. Napokon – a na naše príjemné

Miloš Hammer, Miroslav Jaššo (2) alebo

Kadleček), priekopníčka mladého odvetvia

prekvapenie – nová komunikačná platforma

Karel Hanzlík. Profesor Dr. Peter Littmann

behaviorálnej analytiky, auditórium

oslovila vyše 220 účastníkov, z ktorých

prekvapila množstvom nových pojmov

takmer polovica bola na úrovni top

a možností zvyšovania zisku, ktoré táto

manažmentu retailu,“ hovorí Tibor Tabery

disciplína prináša. „Zhovárame sa tu
o zmenách, ale zamyslite sa nad tým, čo sa

(1), retailový analytik a spoluzakladateľ
konceptu Retail Innovations Conference
a dodáva: „V nastavenom trende kvalitného
obsahu chceme pokračovať aj tento rok.
Sme radi, že kľúčový spíker z prvého
ročníka konferencie profesor Dr. Littmann
príde s novou prednáškou.“
1

„Retail Innovations sa
podarilo zorganizovať
výnimočný mix pohľadov
a víziev na retail, vďaka
čomu si návštevníci mohli
odniesť oveľa viac, ako
len buzzwords, ktoré sú
práve v móde, ako to býva
pri bežných eventoch.“

pti

Michal Pastier,
Kreatívny riaditeľ, ZARAGUZA
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nezmení ani o 10 rokov. Bude to správanie
ľudí, návyky. Pochopte ich a nazerajte na
retail ako e -commerce hráči, cez analytiku
a konverzie. Pri každej zmene sa pýtajte
Prečo? Viete presne ako sa tá -ktorá
zmena premietne do tržieb?“ Práve dizajn
2

PLACE

4

TOTO FUNGUJE V PRAXI!

v kombinácii s behaviorálnou analytikou
budú určovať trendy retailu. Ronny Max
bola na Slovensku vôbec prvýkrát a bolo
veľkým zážitkom vidieť túto akčnú ženu, ku
ktorej si chodia o radu také zvučné mená
ako Walmart alebo Amazon.

„Vďaka širokému záberu
pohľadu na retailový trh,
smerovanie ﬁriem v tejto
oblasti a novinky, si na
konferencii prišlo na
svoje široké spektrum
poslucháčov. Určite si
myslím, že týmto bola
konferencia odlišná od
iných konferencií.“
Peter Hajko,
Člen predstavenstva pre retail,
Poštová banka

Mužskú časť silného tandemu druhého

Rečníci a dramaturgia programu je práve
to, na čo organizátori vsádzajú aj pri
koncipovaní tretieho ročníka. Zvučné
mená z minulosti, ako spomínaní Ronny
Max, Martijn Frank Dirks či Peter Littmann
a Carlo Ratti Associati, pritiahli veľkú
pozornosť, treba však poznamenať, že
v konečnom hodnotení získavali skutočne
vysoké ocenenia účastníkov vystúpenia
lokálnych operátorov, ako Minit Bakery,
Lidl, Starý Otec, IKEA, Praclík, Alza
a mnohé ďalšie.
„To, že ťaháme šnúru tohto odborného
podujatia už tri roky za sebou je samo
o sebe vizitkou kvalitnej práce. Verím, že

ročníka RIC reprezentoval Martijn

každoročne vyladený program je práve tým

Van Dirks (5), skúsený retail dizajnér

lákadlom, ktorý zaplní sálu skvelého hotela

z holandského Studiomfd, ktorý tvrdí, že

Radisson Blu Carlton Hotel,“ spomína T.

budúcnosť retailu je v dizajne: „Dnešný

Tabery a dodáva: „Tento rok sme znovu

zákazník sa nezmenil od základov,

zariskovali a pokúsili sa vyvolať záujem

ale zmenilo sa jeho vnímanie toho, čo

rečníkov tým, aby predstavili reálne

považuje za nadštandard a tzv. zážitkové

funkčné riešenia. V strese kamenných

nakupovanie. Hranice medzi konceptami

obchodov nepotrebujeme megalomanské

sa vďaka inovatívnemu dizajnu vytrácajú,

prezentácie, dôležitý je praktický pohľad

vznikajú nové funkcionality, napríklad

na vec a skúsenosť. Funkčné názory,

Tiffany & Co. otvorilo prvú kaviareň Blue

inovatívne nápady a riešenia teda

Box Café. Doba sa šialene zrýchľuje,

predstavia napríklad Anežka Kováliková,

niektorí retaileri menia dizajn každé 3

ktorá má na starosti trvalú udržateľnosť

mesiace. „Tému novej definície zážitku

v METRO Cash & Carry, Miro Kadleček,

v retaile na treťom ročníku otvoríme opäť.

obchodný riaditeľ siete značkových

O veľkom projekte Stanica Nivy príde

predajní predeti.sk, Kašpárek, Babiez

porozprávať Igor Valent z HB Reavis,“

a eshopu FEEDO a aj retailový expert,

uvádza T. Tabery.

analytik Sebastian Rennack, z portálu LZ
Retailytics, ktorý sa podieľal napríklad na

Remodeling a tvorba nových koncepcií

expanzii hypermarketov Real na náročný

je prirodzenou súčasťou retailu. Už na

ukrajinský trh.“

druhom ročníku mnohí rečníci doslova
vyložili karty na stôl a auditórium sa

a ukazovatele výkonnosti. Veľmi nás preto

Organizátori veria, že práve skúsenosti

dozvedelo, kedy je vôbec vhodný čas na

teší, že pozvanie na RICIII prijali Peter

zástupcov dlhodobo úspešných značiek,

remodeling, ako dlho trvá a aké náklady si

Šipčiak, Podpredseda predstavenstva

ako COOP Jednota, Metro či Predeti.sk

vyžaduje. Z obsahu prednášok a diskusií

a generálny riaditeľ COOP Jednota

splnia očakávania účastníkov.

vyplynulo, že každá optimalizácia je tímový

Nitra a Peter Muzika, Generálny riaditeľ

šport a že redizajn nie je remodeling.

RECCOM, ktorí spoločne poodhalia

Remodeling je náročnejší, širší pojem

zákulisie remodelingu supermarketu

a zahŕňa aj procesné zmeny. Vymaľovať

TEMPO,“ hovorí T. Tabery.

www.retail-innovations.com

predajňu a vymeniť regály bez zmeny
procesov je v praxi neefektívne. „Základom
pre každý remodeling sú tvrdé dáta

Program na:

Registrácia:

5
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SKUPINA METRANS ODPOVEDÁ

NA GLOBÁLNE VÝZVY
„METRANS je jednoduchou odpoveďou na komplexnosť multimodálnej dopravy“,
hovorí Peter Kiss, predseda predstavenstva skupiny METRANS. A dodáva, že
to znamená blízkosť k zákazníkovi, dopravu z prístavu doslova až k jeho dverám
a kompletné manažovania procesov.
Peter Kiss,
predseda predstavenstva skupiny METRANS

Pred necelými dvomi desaťročiami tu
nebolo nič, iba opustená fabrická vlečka,
ktorá slúžila pri výstavbe vodného diela
v Gabčíkove. Keď sa tohto priestoru ujala
spoločnosť METRANS /Danubia/, a.s.,
všetko sa zásadne zmenilo. Na jeseň 1999
mohli vypraviť prvý kontajnerový vlak,
zakrátko teda oslávia dvadsaťročie. A od
samého počiatku bol pri tom Peter Kiss ako
generálny riaditeľ spoločnosti METRANS
/Danubia/, a.s. Vtedy mal iba čosi cez
dvadsiatku, dnes patrí k vysoko uznávaným
manažérom tejto branže a vedie celú
skupinu.
Napokon význam Dunajskej Stredy pre
skupinu METRANS, HHLA a prístav Hamburg
a vôbec pre medzinárodnú multimodálnu
METRANS Budapešť – foto: Thies Rätzke

dopravu symbolizuje fakt, že práve tu vlani
prebehol workshop aj oslava pri príležitosti

Tu je krátka vizitka skupiny METRANS.

od samého začiatku stál pri zrode a rozvoji

polstoročia, čo do Hamburgu priplávala prvá

Trinásť vnútrozemských intermodálnych

aktivít v Dunajskej Strede.

naplnená celokontajnerová loď.

terminálov po celej Európe, z nich päť

Znova a znova, keď prechádzam autom

plní úlohu centrálneho distribučného uzla.

okolo Dunajskej Stredy smerom na

Každý týždeň vypravuje 500 ucelených

Komárno, ma fascinuje nečakaný pohľad,

nákladných vlakov medzi nimi a viacerými

aký bežne patrí k prístavom. Mohutné

prístavmi a prepraví na nich viac než milión

portálové žeriavy, ďalšia technika, množstvo

kontajnerov za rok. A popri vnútrozemských

kontajnerov. To je terminál intermodálnej

Pripomíname to aj preto, že zavedenie

termináloch je jej druhým domovom prístav

dopravy METRANS /Danubia/, a. s. Tento

kontajnera ako univerzálnej prepravnej

Hamburg, jediným akcionárom skupiny je

suchozemský prístav jeden z mojich

jednotky začalo revolúciu v medzinárodnej

spoločnosť Hamburger Hafen und Logistik,

novinárskych kolegov právom nazval

doprave a obchode. Loď „American

známa pod iniciálami HHLA.

slovenským Hongkongom, ktorý nás spája

Lancer“, ktorá 31. mája 1968 priplávala

doslova s celým svetom.

do hamburského prístavu, mala kapacitu

VLASTNÁ ŽELEZNIČNÁ
FLOTILA

1200 TEU, dĺžku 213 metrov

SLOVENSKÁ STOPA

METRANS Praha - foto: Thies Rätzke

a šírku 16 metrov. Zatiaľ najväčšia
kontajnerová loď, ktorú odbavili vlani

Nás môže osobitne potešiť, že

v najväčšom nemeckom prístave,

veľmi významná je slovenská

mala kapacitu 20 776 TEU pri

stopa v úspešnom príbehu skupiny

dĺžke lode 400 a šírke 59 metrov.

METRANS. Mimoriadne dôležitým

To ukazuje, ako sa tento druh

terminálom je Dunajská Streda, kde

dopravy rozvíja. A ešte doplňme

operuje spoločnosť METRANS

na vysvetlenie - jednotka TEU,

/Danubia/, a.s., cezeň prejde ročne

čiže twenty feet equivalent unit, je

viac než polovica zo spomínaného

základný rozmer kontajnera.

Red (pti)

milóna kontajnerov. A na čele celej
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skupiny METRANS je od apríla

Spolupráca medzi Hamburgom

minulého roku Peter Kiss, ktorý

a skupinou METRANS sa začína

PLACE

METRANS /Danubia/, a.s., Dunajská Streda, foto: Civertan Graﬁkai Stúdió

METRANS Košice - foto: Thies Rätzke

rokom 1991, keď z hamburského prístavu

nových lokomotív a vagónov a tiež

Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku, Bulharsku

prišiel prvý ucelený kontajnerový vlak do

najmodernejších digitálnych technológií,

a Rumunsku. Prínosy synergie sú nesporné.

Prahy, kde je sídlo skupiny METRANS.

ktorých význam a prínos je pre súčasnú

Odvtedy sa skupina METRANS stala lídrom

a budúcu dopravu a logistiku zásadný.

výzvy. K ním nepochybne patrí aj Nová

prístavmi a vnútrozemím pre strednú,
východnú a juhovýchodnú Európu. Medzi

Skupina METRANS je významným hráčom
a ako jedna z prvých prijíma veľké globálne

v kontajnerovej doprave medzi námornými

V POPREDÍ JE ZÁKAZNÍK

hodvábna cesta, spojenie s Áziou a najmä
rýchlo rastúcou Čínou. Ako podčiarkuje

Nemeckom, Holandskom, Rakúskom
a Talianskom na jednej strane a terminálmi

Všetko, čo sme doteraz o skupine

Peter Kiss: „METRANS je už súčasťou

v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku

METRANS povedali, je nastavené

Novej hodvábnej cesty.“ Zatiaľ využíva pri

a v Poľsku prejde týždenne, ako sme už

predovšetkým na prospech zákazníka, ako

vlakoch do západnej Európy predovšetkým

spomenuli, 500 kontajnerových vlakov

to podčiarkuje Peter Kiss. Okruh klientov

smer cez Bielorusko a Poľsko. Peter Kiss

METRANSu.

je rozsiahly, patria medzi nich logistické

však pripomína aj ukrajinskú trasu, vhodné

a špedičné firmy, lodiari. A keď sme na

a nedostatočne využívané kapacity nášho

A čo je nemálo dôležité, skupina METRANS

úvod spomínali jeho slová o blízkosti

prekladiska Dobrá. Téma Nová hodvábna

operuje výlučne vlastnými lokomotívami

k zákazníkovi, terminál v Dunajskej Strede

cesta ešte bude veľmi diskutovaná

a vagónmi. K dispozícii má približne

to veľmi pekne a rukolapne dokumentuje.

a chceme sa k nej v našom časopise
podrobnejšie vrátiť.

3 000 vagónov, viaceré z nich inovatívnej
konštrukcie, navrhnutej vo vývojovom

V rámci jeho areálu nájdeme rozľahlé

centre v spolupráci so slovenskou

logistické centrum spoločnosti cargo –

Ak to všetko chceme zhrnúť, najlepšie je

Tatravagónkou v Poprade. Lokomotív je

partner, ktorá ponúka medzinárodné

parafrázovať slová Petra Kissa z úvodu

viac než sedemdesiat, medzi nimi najnovší

prepravné a logistické služby. Táto

článku. METRANS je nielen jednoduchou

model TRAXXF149MS firmy Bombardier. Je

kooperácia je obojstranne prínosná a toto

odpoveďou na komplexnosť multimodálnej

to naozaj „drobček“ – má výkon viac než

centrum sa ďalej rozrastá. Rovnako tu sídli

dopravy, ale aj na výzvy a trendy, ktoré

sedem a pol tisíca konských síl…

distribučné a logistické centrum poprednej

menia svet obchodu a dopravy. A hlavne

obuvníckej firmy Deichmann. Bolo prvé,

vždy ústretovou odpoveďou na potreby

Táto mohutná železničná flotila sa bude

ktoré tento výrobca a prevádzkovateľ

a požiadavky zákazníkov.

ďalej rozrastať. Ako uviedol Peter Kiss,

obchodov s obuvou po domácom Nemecku

v skupine METRANS sa do roku 2022 budú

a Holandsku otvoril v strednej a východnej

realizovať investície vo výške 350 miliónov

Európe so zámerom zásobovať predajne

eur. Budú smerovať do rozvoja terminálov,

na Slovensku a v Českej republike,

METRANS Česká Třebová – foto: Thies Rätzke

METRANS Praha - foto: Thies Rätzke
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FLASH NEWS
CBA Slovakia, a.s. v spolupráci so

VÝSLEDKY PROLOGIS ZA
4. ŠTVRŤROK 2018 V EURÓPE

v ČR, SR, Francúzsku, Taliansku, Holandsku
a v Spojenom kráľovstve s celkovou rozlohou

spoločnosťou Prologis postaví v Žiari nad
Hronom nové distribučné centrum, ktorého

v poslednom kvartáli výstavbu 12 nových projektov

Spoločnosť Prologis podpísala nové nájomné
2

287 783 m2, 31,1 percenta z toho pritom tvorili

otvorenie je naplánované na november

zmluvy na priestory s rozlohou 205 059 m a zmluvy

projekty na mieru a 68,9 percenta výstavba

2019. Celková plocha dosiahne 20 300 m2.

o predĺžení nájmov zahŕňajúce 385 501 m2.

špekulatívna. Ku koncu štvrťroka Prologis v Európe

Súčasťou bude 3 600 m2 chladeného skladu

K významným novým prenájmom zo 4. štvrťroku

vlastnil, či už formou výhradného vlastníctva

pre čerstvý sortiment. Prácu v novom

patrí napríklad 20 150 m2 pre

alebo spoluúčasti v investičných

distribučnom centre nájde v prvej fáze 130

spoločnosť Maurice Ward Group

spoločnostiach, nehnuteľnosti

zamestnancov.

v ProLogis Park Pilsen II v ČR

a developerské projekty s celkovou

alebo 25 707 m2 pre spoločnosť ID

rozlohou 16,3 milióna metrov

Prologis dokončil výstavbu dvoch nových

Logistics v Prologis Park Clesud

štvorcových.

špekulatívnych budov s celkovou plochou

vo Francúzsku. Prologis začala

Zdroj: Prologis.sk

25 300 m2 v parku Prologis Park Bratislava.
Budova 14, ktorej strecha je z časti pokrytá
solárnymi panelmi, má plochu 9 800 m2,
z ktorých je už 2 700 m2 vopred prenajatých
retailerovi Electronic Star a 2 900 m2

LINKCITY VSTÚPILA DO
SEGMENTU INDUSTRIÁLNYCH
NEHNUTEĽNOSTÍ

nehnuteľností v ČRa na SR. V spolupráci s novým
ﬁnančným partnerom, skupinou Cromwell
Property Group, už v októbri dokončil a takmer
z 90 % obsadil logistický areál LiNK Hradec

spoločnosti Blitshtein Trading, distribútorovi
potravín na hlavné trhy strednej a východnej

Linkcity Czech Republic a. s, člen medzinárodnej

Králové s 8 376 m2 prenajímateľných plôch.

Európy. Druhou špekulatívnou stavbou je

developerskej skupiny Bouygues, zažil vlani

Projekty, na ktorých Linkcity aktuálne pracuje,

Budova 20 s plochou 15 500 m2.

v mnohých ohľadoch

predstavujú viac ako

zlomový rok. Dovtedy

200 000 m2 priemyselných

WEGU Slovakia s.r.o. sa relokovala do

developer prevažne

a logistických plôch.

novopostavenej haly v priemyselnom parku

rezidenčných nehnuteľností

Približne 30 000 metrov

PNK Park SEREĎ s rozlohou 12 000 m2.

uviedol v marci 2018 na trh

štvorcových pritom plánuje

Umožní je to zvýšiť kapacitu výroby

novú značku LiNK Logistic

realizovať v tomto roku.

a vytvoriť približne 20-30 pracovných miest.

Industry, s ktorou vstúpil

Spoločnosť patrí do skupiny WEGU Holding

do segmentu industriálnych

Zdroj: Linkcity.cz

a je výrobcom plastových komponentov
pre automobilový priemysel. V SR pôsobí
už 11 rokov.
GEFCO v decembri 2018 prepravila prvé

DEUTSCHE POST DHL GROUP
ZÍSKALA CENU CATALYST AWARD
2019

Catalyst je americká nezisková organizácia, ktorá
sa okrem iného zameriava na podporu projektov
zameraných na presadzovanie žien. Výkonný
riaditeľ Deutsche Post DHL Group, Frank

dva vagóny v rámci podpory nového závodu
skupiny Groupe PSA v marockom meste

S približne 520 000 zamestnancami vo viac ako

Appel, povedal: „Rôznorodosť je každodennou

Kenitra. Do konca roka 2019 sa na cestu

220 krajinách a oblastiach, je Deutsche Post DHL

súčasťou nášho pracovného života a podpora

z francúzskeho prístavu Saint-Nazaire do

Group jedným z najväčších

žien v manažmente je kritickým

marockého Tangier vydá ďalších 45 vagónov.

zamestnávateľov vo svete.

faktorom úspechu nášho

Vozne bude prevádzkovať Úrad pre marocké

Ako uznanie svojej iniciatívy

podnikania.“ Od roku 2011

národné železnice (ONCF) a budú prepravovať

zameranej na podporu podielu

ﬁrma výrazne zvýšila počet žien

vozidlá z výrobného závodu skupiny Groupe

žien v manažmente bola

v manažmente.

PSA v Kenitre do prístavu Tangier predtým,

spoločnosť vyznamenaná

ako budú exportované do Európy.

cenou Catalyst Award 2019.

Zdroj: Dpdhl.com

Marián Fridrich nastúpil do
Cushman & Wakeﬁeld ako partner a Deputy
Head pre Slovensko. Od budúceho roka

ČÍNSKY NOVÝ ROK VYŽADUJE
VEĽA PLÁNOVANIA

bude zodpovedný za celkový rozvoj biznisu
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dokáže potenciálne riziká spojené s logistikou
v tomto období predikovať a svojich zákazníkov
na ne včas upozorňovať,“ hovorí Marián

a manažment investičného oddelenia

Počas osláv čínskeho nového roku (CNY) sa

Miček, Country Manager Air & Sea Logistics

v Cushman & Wakeﬁeld na Slovensku.

prakticky všetko podnikanie v Číne, vrátane

DACHSER Slovakia. CNY je pohyblivý sviatok,

tovární, uzavrie na jeden až

ktorý každý rok pripadá na

Vďaka rozvoju v oblasti prepravy biologických

štyri týždne. V roku 2019

iný dátum nášho kalendára.

a zdravotných materiálov získal Dachser

sa CNY začne 5. februára.

Kto si dopravu nenaplánuje

pre svoju pobočku na letisku vo Frankfurte

„Spoločnosť DACHSER

v dostatočnom predstihu,

certiﬁkáciu CEIV Pharma (Center of Excellence

Slovakia zabezpečuje

musí za ňu zaplatiť vyššiu

for Independent Validators in Pharmaceutical

prepravu z Číny na Slovensko

cenu, alebo svoju dodávku

Logistics) udeľovanú Medzinárodným

od roku 2005. Vďaka svojim

vôbec nemôže uskutočniť.

združením leteckej dopravy (IATA).

bohatým skúsenostiam už

Zdroj: Dachser.sk
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OPEL UVIEDOL
NOVÉ COMBO VAN
Nový model OPEL Combo Van disponuje
maximálnou možnou ﬂexibilitou pri
prevážaní cestujúcich a nákladu, vďaka
čomu sa dokonale hodí pre každodenné
používanie. Má všetko, čo očakávate od
efektívneho, spoľahlivého a všestranného
úžitkového vozidla. Získal ocenenie
International Van of the Year 2019.

vodičovi indikuje preťaženie. Nákladný priestor
je prístupný zadnými dverami otvárateľnými
v uhle 180°, zadnými výklopnými dverami alebo
bočnými posuvnými dverami. Pre upresnenie
rozmery Combo Van sú (v mm, dĺžka x šírka x
výška) 4403 x 1921/2107 x 1796–18251/1840–
1860 a nami testovaný Combo Van XL: 4753

KOMFORT PRE VODIČA

kamera a adaptívny tempomat, asistent jazdy

x 1921/2107 x 1812–18201/ 1849–1860. Pre

v pruhoch, upozornenie na riziko zrážky

náročnejších používateľov je možné vozidlo

Opel Combo Van mal svoju výstavnú premiéru

s automatickým brzdením a upozornenie na

vybaviť ešte nadštandardnou výbavou,

na Autosalóne úžitkových vozidiel v Hannoveri.

únavu vodiča. Jednou z noviniek je ochrana

napríklad výklopnou časťou strechy do uhla

My sme v redakcii testovali vozidlo Combo Van

bokov Flank Guard. Tento asistenčný systém

40° (možnosť prepravy dlhších predmetov,

XL vo výbave s dieselovým motorom 1,6 CDTi

pomáha chrániť boky vozidla pri manévrovaní

rebríkov a pod.) alebo ťažným zariadením na

(73 kW/99 k, 5MT). Z pohľadu vodiča, ktorý

malou rýchlosťou v obmedzenom priestore.

jednoduché ťahanie prívesu a manipuláciu.

LUXUSNÝ PRIESTOR PRE
NÁKLAD

VARIABILNÝ A UŽITOČNÝ
POMOCNÍK

s Apple CarPlay™ a Android Auto™.

Combo Van je však predovšetkým úžitkové

Automobil sa dodáva v troch základných

Štandardom je až 15 odkladacích schránok pre

vozidlo, čo dokazuje nielen označením XL,

výbavách: Selection, Enjoy a Dynamic

všetky nevyhnutnosti. Potešujúci je vynikajúce

ale aj maximálnym využitím 4,4 m3 priestoru,

a v ôsmych farbách. Na záver môžeme len

jazdné vlastnosti a ľahké ovládanie typické

ktorý pojme dve štandardné europalety a má

konštatovať, že Opel Combo Van je na špičke

skôr pre osobné automobily rodinného typu,

množstvo dômyselných možností ukotvenia

vo svojej kategórii vďaka variantom karosérie

než pre malé úžitkové vozidlo.

či uchytenia dlhých predmetov. Napríklad

a schopnosti prepraviť náklad s hmotnosťou

sedadlo pre spolujazdcov vpredu sa ľahko

do jednej tony a nízkym prevádzkovým

Samostatnou kapitolou sú pokročilé indikátory,

sklápa a umožňuje zväčšiť dĺžku nákladného

nákladom.

asistenčné a bezpečnostné prvky. Spomenúť

priestoru. Maximálne užitočné zaťaženie

môžeme napríklad bočná ochrana, zadná

dosahuje takmer 1000 kg, pričom vozidlo

na cestách strávi veľa času, poskytuje Combo
Van nadštandardný komfort. V kabíne môžete
mať 8˝ farebný dotykový displej, vyhrievané
sedadlá, vyhrievaný volant potiahnutý kožou

Red, Zdroj a foto: Opel.sk/vans/combo/cargo/index.html

a vyššiu pozíciu vodiča. Vozidlo je kompatibilné
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UKÁŽKOVÉ SPOJENIE
GASTRONÓMIE A REGIÓNOV
Každoročné výstavy Danubius Gastro a ITF Slovakiatour sú výborným skĺbením dvoj fenoménov: regionálnych
a gastronomických zvláštností. Dá sa povedať, že čo obec, to aj svojský názov podľa prevažujúcej pestovanej komodity alebo
miestnej gastronomickej špeciality. Pri obci Bošáca vám napadne slivovica, pri Stupave kyslá kapusta (alebo "zelé"), Holíčania
sú vraj "cibulári", Skaličania "fazulári" a v Červeníku žijú "mrkvári".
2

1

Bratislavská Incheba štyri dni na ploche 19 000 m2

ohlásia konzumentovi dlhým pípnutím (angl. beep).

a jedlo si budú vychutnávať práve tam. V. Artz

hostila 394 vystavovateľov a 72 388 návštevníkov

Automaty budú vhodnou alternatívou stravovania

predikuje, že v tomto roku sa rozšíri konzumácia

26. ročníka medzinárodného veľtrhu gastronómie

napríklad v administratívnych, výrobných

čo najmenej upravených surovín, ľudia si budú viac

Danubius Gastro. Tradične bol prehliadkou

a logistických komplexoch.

všímať ich pôvod a kvalitu.

a hotelierstva. Videli sme napríklad nový pôvodný

K trendom, ktoré sa v gastronómii čoraz viac

Práve regionálnemu sortimentu sa venovala aj

franchisingový gastronomický koncept Boccacini

rozširujú patrí zodpovedný prístup pri varení či

tradičná úvodná tlačová beseda hlavného partnera

(1) „Maďarský zakladateľ značky Fornetti predal

neplytvanie potravinami. Potvrdzuje to aj Vojto

podujatia Kauﬂand (4). Kauﬂand v súčasnosti

spoločnosť a začal sa venovať novej oblasti tzv.

Artz, šéfkuchár METRO (3, tretí zľava) a tiež

ponúka 320 regionálnych výrobkov vo svojich

street food. S konceptom Boccacini má ambíciu

prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

60 predajniach z celkového počtu 67. Novinkou

osloviť náročnejších konzumentov na rôznych

„O ekológiu a šetrné zaobchádzanie s potravinami

je produktový rad Z lásky k tradícii, či ponuka

podujatiach pod holým nebom, trhoch, ale aj na

sa stále viac zaujímajú aj známe osobnosti či veľké

ovocia a zeleniny od viac než 200 slovenských

športoviskách, sídliskách a podobne,“ vysvetlil

značky. Napríklad aj my sa snažíme pri varení

pestovateľov. Príkladom partnerstva je ﬁrma

nám Richard Vajda, konateľ spoločnosti RISTA

minúť maximum z potravín a z toho, čo ostane,

Púchovský gazda, ktorá do Kauﬂandu dodáva

SK s.r.o., ktorá má v portfóliu aj vendingové

urobiť napríklad vývar, pesto či jednohubky.“ Do

rôzne mäsové výrobky ako paštéty, pečienky,

automaty s ponukou hotových jedál BEEEP!

popredia sa dostanú čaje a obľube sa budú tešiť aj

nátierky, klobásky či fašírky.

(2). Ide o progresívny predaj s veľkým výberom

remeselné pivá. Ľudia budú ešte viac vyhľadávať

predpripravených jedál, ktoré po zohriatí na

zážitkové večere s utajeným menu na nezvyčajných

Spoločnosť Minit sa predstavila v plnej sile jednak

požadovanú teplotu v mikrovlnnej rúre, toto

miestach. Podľa Artza sa znovu vrátia do reštaurácií

s franchisingovým konceptom Minit Bakery

Red, Zdroj a foto: Nestville, Kauﬂand, METRO, red

najnovších trendov v oblasti gastronómie
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5

6

a jednak s novinkami ako sú oškvarkový pagáč,

sa produkujú špičkové alkoholické nápoje (Gas

proﬁ barmanom v rámci kategórie Proﬁ Mixology.

pagáčik so zníženým obsahom sacharidov,

Familia, Nestville Distillery), vrátane prvej slovenskej

Každý z nich mal 5 minút na to, aby vyčaroval

premium hot-dog, snack hríbový a produktom,

whisky. Turisti tiež poznajú lokálne festivaly

dokopy až tri nápoje s obsahom Nestville Whisky.

ktorý je určený do retailových sietí – paillasse

v Nestville Parku alebo splavovanie Dunajca. Ako

Juniorská disciplína s názvom Junior Mixology

olivový (5). Mecom (7) predstavil špeciálnu edíciu

sme sa dozvedeli, okrem už otvorenej čokolatérie

priniesla zaujímavé ovocie a tiež časový limit iba 4

salám (viz. správy strana 6). Old Herold prišiel

Nestville Chocolate je v príprave je aj koncept

minúty. Prvý skončil Sebastian Bauko z Hotelovej

s novým alkoholickým nápojom Riava (viac na

lokálneho pivovaru a tento rok by na trh mala prísť

akadémie v Brezne, zvíťazil s drinkom s čiernym

strane 37). Mliekári boli opäť v spoločnej expozícii

single malt whisky. Mimochodom výrobca Gas

kardamónom. Aj vo svojskej umeleckej kategórii

(8). Kaviarenskú časť retailového konceptu

Familia slávi toho roku 20. výročie zahájenia výroby

Flair sa tento rok objavili úžasné talenty. Vyhral

prezentovala sieť Delia (6).

tradičných vlastných produktov.

ostrieľaný barman Eugene Sokolov z Ukrajiny,

Hniezdne a Stará Ľubovňa sú na slovenskej

S kvalitným alkoholom sa spája aj umenie miešania

gastronomickej mape zapísané ako miesta, kde

drinkov (9, 10). Návštevníci Danubius Gastro videli

ktorý publikum ohúril jemným ovocným nápojom

7

s Nestville Whisky.

8

9

10
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OPTIMALIZÁCIA POP KOMUNIKÁCIE
POMOCOU SEMIOTIKY 2.
časť

a prípadne usadnutosťou. Alternatívna podoba

V minulom článku (číslo jún 2018) sme sa zaoberali vysvetlením prínosu
a systému sémiotického sprievodcu ako marketingového nástroja, ktorý bol
vytvorený ako praktický pomocník pri tvorbe účinnej a efektívnej in-store
komunikácie asociáciou POPAI CE s pomocou partnerských spoločností
Mondeléz, Vitana, Authentic a Wellen.

(„VAR s nami chutne a zdravo“, (1)) by bola vhodná
skôr v prípade, že by cieľom komunikácie bolo
varenie pre mladých, varenie ako dobrodružstvo
pod. Tykanie je bežná forma v oblasti detskej
komunikácie, komunikácie s deťmi a v oblasti
detských produktov. Tykanie je koherentné
napríklad s kreslenou podobou POS materiálu

PREČO REKLAMNÉ POSOLSTVÁ
ZOSTÁVAJÚ NEPREČÍTANÉ?

VÝZVA KONAŤ
(CALL-TO-ACTION)

Stikeez (1).

Obľúbenou „hláškou“ semiotika je: „všetci sme

Veľmi špeciﬁckým príkladom oznámenia je „call-to-

vlastne semiotici“, pretože v našej každodennej

-action“ (ďalej CTA). Môže mať dve podoby:

REPLIKÁCIA, PODRADNOSŤ
A VYPLÝVANIE

rôznym významov na spojenie so svetom.

(1) vizuálnu: medzi hlavné prostriedky patrí

Každý POP materiál je z komunikačného pohľadu

Skutočnosť je však taká, že všetci vieme v dnešnej

ukazovatele a šípky, na základe ktorých príjemca /

„médiom“ so svojimi dvoma základnými podobami.

dobe čítať a písať, ale len pár vyvolených občas

zákazník prispôsobuje svoje správanie,

Vystavený produkt sám o sebe (predovšetkým

napíše „niečo“, čo je čítavé, pútavé a väčšina

(2) jazykovú: základnými výrazovými prostriedkami

komunikačná úloha obalu) a komunikačná plocha

napísaného zostáva Neprečítaná. Analýzy

sú otázky a rozkazy.

POP médiá. Komunikačné plocha máva len dva

komunikácii využívame tvorbu a porozumenie

s pomocou semiotického sprievodcu zatiaľ

rozmery, nebýva interaktívna, skôr statická a horšie

ukazujú, že len významná menšina lokálnych POP

V oboch svojich podobách CTA index nefunguje

sa v nej komunikuje príbeh. Je znakom v užšom

realizáciou skutočne komunikuje a doručuje želané

izolovane, sám o sebe je totiž neúčinný.

slova zmysle, pretože odkazuje k niečomu mimo

oznámenie zákazníkom. Zároveň však každá

Z prostredia a ostatných zložiek správy musí byť

seba. V POP komunikácii vyjadruje vzdialenosť

analýza priniesla odporúčania na zabezpečenie

zrejmé, aké správanie je žiaduce (upozornenie na

medzi oznámením a produktom vzťah replikácie

zrozumiteľnejšieho a efektívnejšieho doručenia

produkt, upútanie pozornosti, nákup produktu

(POS materiál v tomto prípade znovu zobrazuje

správ prostredníctvom obrázkov, symbolov či

kvôli jeho cene alebo kvalite alebo všeobecný

daný produkt, je vlastne len väčším obalom,

textov. Poznaním českej kultúry totiž môžeme

stimul vzťahujúci sa k vnútornému rozpoloženiu

má silne ikonickú povahu), podradenosti (POS

s pomocou semiotiky stopovať kultúrne a logické

príjemcu). Niektoré CTA sú veľmi všeobecné, vágne

materiál zobrazuje nadradenú kategóriu) alebo

inkonzistencie v obsahu správy a optimalizovať

alebo nejasné. Často ide o falošné CTA. Význam

vyplývanie (POS materiál zobrazuje dôsledok

ju smerom k väčšej relevantnosti, konzistencii

úžitkového slovesa je niekedy príliš generický

produktu alebo všeobecnejšie systém hodnôt,

a plynúcej rezonancii s českými zákazníkmi.

(napríklad „užite si“, „žite“ a pod.) A jeho použitie

ktorý s produktom súvisí).

nemusí byť indexálnym CTA, ale skôr zvolaním
POP komunikácia je spôsob, ako odovzdať

či tvrdením všeobecnej pravdy. Takéto sloveso

Replikovať (2) packaging produktu na POS

nejaké oznámenia zákazníkom a ovplyvniť ich

nedáva jasnú a relevantnú inštrukciu v aktuálnom

materiáli je vhodné vtedy, ak je značka (napr. Nivea,

rozhodovanie a konanie. Správa sa všeobecne

mieste predaja a jeho vplyv je potom menej účinný.

Krušovice a pod.) / Produkt (napr. čokoládová

skladá z menších jednotiek, znakov: slov, viet,

Rozkazovací podoby CTA sú priamočiare, môžu

tyčinka, pivo atď.) dostatočne známa / známy

symbolov, obrázkov, fotograﬁí, farieb a tvarov. Čím

ale pôsobiť invazívne až agresívne. Otázkové

a jeho používanie je zrejmé. Replikácie je menej

viac správa vychádza zo znalosti kontextuálnych

CTA pôsobia zdvorilejšie, ale sú menej invazívne.

vhodná, keď ide o novinku a z obalu produktu nie je

súvislostí, v prípade semiotiky predovšetkým

S ohľadom na charakter výrobku alebo značky

priamo zrejmý charakter výrobku, alebo ide o málo

z miestnej kultúry, tým lepšie rezonuje a je

je nutné tiež zvážiť tykanie / vykanie. Vykanie

známu či novú značku.

rýchlejšie príjemcom pochopená a využitá pri

je tradičná, bezpríznaková forma dospelej

nákupnom rozhodnutí.

komunikácie. Súvisí s vážnosťou, závažnosťou

Podradenosť (3) sa oplatí pri kategorizácii priestoru
(napríklad „cukrovinky“ obsahujú rad

1

2

rôznych sladkostí). Vzťah podradnosti je
v POP komunikácii najdôležitejší v tých
prípadoch, keď jeden POP materiál
slúži pre viac produktov alebo pre viac
typov produktov. Nadradená kategória

Redakčne upravené, Zdroj a foto: POPAI CE

by mala jednoznačne vymedzovať ich
najdôležitejší spoločný rys („cukrovinky“
obsahujú tiež produkty, ktoré sú sladké
a väčšinou malé).
Nakoniec vyplývanie (4) je dynamický
vzťah, na rozdiel od statickej replikácie
a podradnosti. V POP komunikácii
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buď „denotatívny, denotačný“ (od príjemcu,
zákazníka nevyžaduje žiadnu významnú
myšlienkovou invenciu, posolstvo je priamočiare,
jasné, zrejmé) alebo „konotačný“ (príjemca
posolstva musí vyvinúť určité myšlienkové úsilie
aby pochopil význam). Každý spôsob má svoje
výhody a nevýhody a treba s týmito technikami
pracovať vždy v konkrétnom komunikačnom
kontexte. Prílišná konotatívnosť, aj keď je
zrozumiteľná pre autora posolstva, často
znamená nezrozumiteľnosť pre príjemcu a opäť
3

4

obmedzenie komunikačného potenciálu obsahu
posolstva. Semiotická analýza potom dohliada
na zmysluplnosť a efektívnosť doručenia

podporujú správanie / akciu (často súvisí

Špeciﬁckým príkladom práce s prostredím je

denotačnej aj konotačnej správy a plynúce

s CTA a zobrazovaním výsledného použitia

tzv. priming. Priming je (nevedomý) proces,

schopnosti čo najlepšie ovplyvniť požadované

komunikovaného produktu - hotové jedlo,

pri ktorom je na základe predchádzajúceho

správanie (akciu).

moment spotreby atď.) A priamo zapájajú

rozpoznania nejakého javu (štruktúry, významu)

zákazníka (príjemcu správy) do interakcie.

tento jav rozpoznaný pri ďalšom stretnutím

Táto a mnoho ďalších tém sú obsiahnuté

Dynamická povaha vyplývania je ale zároveň

s ním rýchlejšie a ľahšie. Vo všeobecnosti

a na konkrétnych príkladoch prezentované

pre príjemcu / zákazníka náročnejšia na

môže mať priming dve podoby:

v publikácii Semiotický sprievodca
a nezostáva, než Vás prostredníctvom jej

spracovanie.

PROSTREDIE A CELKOVÝ
KONTEXT POP KOMUNIKÁCIE

(1) Opakovanie: totožnosť POP materiálu,

zaobstarania pozvať do dobrodružného sveta

totožnosť sloganu, totožnosť (logo) značky atď.

semiotiky a prípadne sa pokúsiť spoločne

(2) Implikácia: k efektu priming môže

alebo vlastnými silami vytvárať, alebo

dochádzať tiež pri vzťahu už skôr spomínaného

optimalizovať Vaše POP komunikačné projekty

vyplývania.

tak, aby lepšie, konzistentne a efektívne
smerovali pozornosť, získavali záujem

Poslednou dôležitou súčasťou celkového
kontextu POP komunikácie je prostredie.

Efektívna POP komunikácia pohľadom

a motivovali nákupné rozhodovanie v prospech

V mnohých prípadoch je aktuálne prostredie

semiotiky by potom mala vytvárať pozitívne

Vašich produktov a značiek. V ďalšom článku

dôležitejšie ako premyslený kultúrny koncept

napätie medzi povahou významu (informácie,

Vám predstavíme najrozsiahlejšiu tému

či značka. V niektorých prípadoch bohužiaľ

emócie) a zároveň v ideálnom prípade

Sprievodcu, a síce Kultúrne koncepty.

nemožno prostredie ovplyvniť. Za prostredie

vzbudzovať pocit novosti (známosť verzus

možno považovať aj všetky ostatné správy,

novosť). Tu len okrajovo môžeme spomenúť

ktoré bezprostredne súvisia s konkrétnym POP

tiež nutnosť vhodnej voľby „subjektového“

materiálom alebo inou konkrétnou správou,

(zobrazenie osôb) a „objektového“ (zobrazenie

ale nachádzajú sa v jeho blízkosti a ovplyvňujú

produktu) princípu komunikácie.

jeho význam. Neadekvátne spojenie rôznych

Autori: Martin Boček, nezávislý odborník na marketing
a marketingový výzkum
Daniel Jesenský, prezident POPAI CE
Andrea Vozníková, členka rady POPAI CE

správ narúša súdržnosť komunikácie

Efektívna komunikácia potom odovzdáva

a obmedzuje komunikačný potenciál všetkých

príjemcovi koherentnú a relevantnú významovú

prvkov.

informáciu. Spôsob posolstva môže byť ďalej

(kp)

IN-STORE KOMUNIKÁCIA • MERCHANDISING • VIZUÁLNA KOMUNIKÁCIA • BRANDING • DIGITAL SIGNAGE
www.retailexper t.sk • www.digital-signage.sk • marek.kollar@retailexper t.sk
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2.

1.

CES 2019: IoT, 5G A AI
Nadpis článku znie ako názov sci-ﬁ časopisu XB-1, no máme preň vysvetlenie. Na veľtrhu CES 2019 v Las Vegas
predstavilo viac ako 4 500 vystavovateľov najnovšie technické inovácie pre približne 180 000 účastníkov na plocha viac
ako 27 tisíc m2. Ako každý rok, rezonovalo niekoľko trendov, medzi ktorými vynikali najmä 5G a umelá inteligencia (AI)
a internet vecí (IoT).
5G: BUDÚCNOSŤ KONEKTIVITY

života, vrátane marketingu, angažovanosti
spotrebiteľov a customizácie šíreného

Red, Zdroj: Ces.tech, Deloitte, Datart, Foto: Ces.tech, Asus, Amazon, Samsung, LG, Kohler

5.

Na CES (1) sa pod jednou strechou stretol

obsahu. Umelá inteligencia sa šíri aj

celý 5G ekosystém - chrbtica pre dopravu,

prostredníctvom stále populárnejších

virtuálnu realitu, športové technológie

hlasových asistentov, typu Amazon

a digitálne zdravie. „5G zmení všetko - 5G je

Alexa (4) a Google Assistant a preniká do

sľub oveľa viac, než sme videli z bezdrôtovej

ďalších a ďalších oblastí, vrátane retailu.

technológie,“ povedal Hans Vestberg,

Podľa Deloitte segment inteligentných

generálny riaditeľ spoločnosti Verizon.

reproduktorov dosiahne v roku 2019

Technológia mobilnej siete piatej generácie

hodnotu 7 miliárd dolárov a stane sa

by mala priniesť rýchlejšie prenosové

najrýchlejšie rastúcou kategóriou on -line

rýchlosti vo všetkom od telefónov až po

zariadení. V roku 2019 by sa ich malo

samoriadiace automobily. 5G prinesie aj

predať až 164 miliónov pri priemernej

výnosový potenciál pre telekomunikačné

cene 43 USD za kus. Celkové výnosy

spoločnosti. Mobilní operátori naliali do jej

odvetvia by v roku 2018 mali dosiahnuť

vývoja veľa financií (v súčasnosti ju testuje

4,3 miliardy USD pri predaji 98 miliónov

72 operátorov). Celkovo sa v roku 2019

jednotiek a v tomto by tak mali vzrásť

predpokladá predaj vyše jedného milióna

o 63 %. Deloitte predikuje, že v tomto

5G zariadení a toto číslo by malo v roku

roku bude rásť o záujem o softvér

2020 stúpnuť na 15 až 20 miliónov. Vyplýva

a služby umelej inteligencie v cloude.

to z 18. vydania správy spoločnosti Deloitte

Až 70 % spoločností využívajúcich

Technology, Media & Telecommunications

umelú inteligenciu bude mať podnikový

Predictions.

softvér s umelou inteligenciou v cloude,
65 % spoločností bude vyvíjať aplikácie
s umelou inteligenciou pomocou služieb

VŠETKY ZARIADENIA BUDÚ
INTELIGENTNÉ

vývoja v cloude.
„Ešte pred pár rokmi sa najviac

6.

CES 2019 ukázalo, že umelá inteligencia

predávali televízory s uhlopriečkou 32“

bude mať vplyv na všetky aspekty nášho

až 43“, tento rok zákazníci najčastejšie

24

Partner rubriky: Baliarne

BUSINESS COFFEE

3.

4.

nakupovali TV s uhlopriečkou 49“ až 55“.

START-UPOVÁ BUBLINA?

Výrobcovia zároveň neustále vylepšujú
technickú vybavenosť televízorov, dnes

Na CES 2019 okrem iného rezonovala aj

je už takmer každý prístroj inteligentný.

„obchodná vojna“ medzi USA a Čínou.

Televízia sa stala multimediálnym

Čínske spoločnosti produkujú enormné

centrom domácej zábavy,“ konštatuje Iva

množstvo inovácií a doťahujú sa aj

Pavlousková, tlačová hovorkyňa siete

na etablovaných hráčov, navyše na

Datart.

maloobchodnom trhu dokážu konkurovať
cenou. Za všetky spomeňme napríklad
Huawei a Xiaomi. Start-upy a disruptívne

ŠPORTOVÉ VÝKONY
A ZDRAVIE POD DOHĽADOM

inovácie stále priťahujú veľké značky a najmä
„voľné peniaze“ investorov a fondov.
Monetizácia tých úspešných nápadov

CES tradične ukázal aj množstvo

totiž dokáže investorom vrátiť investície

technológií, ktoré spadajú do segmentu

do start-upových katastrof. Na CES-e sa

„starostlivosť o zdravie a zdravý životný

v pavilóne Eureka Park predstavilo viac ako

štýl" (3), napríklad inteligentné náplasti.

1 200 start-upov z viac ako 50 krajín. Okrem

„Stále viac sú obľúbené produkty ako

potenciálne užitočných inovácií tu však

fitness náramky a inteligentné hodinky,

boli aj doslova hlúposti, slúžiace skôr ako

ktoré sa dajú prepojiť s mobilnými

kuriozity a zábavky. Spomeňme napríklad

telefónmi či tabletmi a umožňujú neustále

chytrú záchodovú misu The Numi 2.0 od

sledovať informácie ohľadne športového

Kohler (8), podvodný dron (2). Pivári sa určite

výkonu a zdravia,“ potvrdzuje Iva

počudujú aj na víťazom CES Innovation

Pavlousková. Na druhej strane je tu aj

Award, ktorú získal LG HomeBrew, domáci

silnejúci dopyt po segmente „gaming“,

kapsulový pivovar (6).

7.

ktorý ide ruka v ruke s vysokým
rozlíšením displejov (4 K), obrazoviek

Mimochodom silnejúce sú trendy „smart

(8 K) a virtuálnou realitou. „Gaming sa

cities“ a „inteligentných domácností"

tak týka nielen herných konzol alebo

(7). CES 2019 bol nabitý inteligentnou

herných počítačov a notebookov (5), ktoré

a elektromobilitou, predstavilo sa tu

sa stávajú stále cenovo dostupnejšími

11 popredných svetových výrobcov

pre viac zákazníkov, ale aj herného

automobilov, ktorí ukázali budúcnosť

vybavenia, teda slúchadiel, klávesníc,

dopravy - vrátane leteckého taxi z Bell

volantov, joystickov či herných myší.

Helicopter a elektrického motocykla značky

Jedna z kľúčových udalostí, ktoré môžeme

Harley-Davidson.

očakávať koncom budúceho roka, bude
uvedenie novej generácie herných konzol,“

8.

uvádza. I. Pavlousková.

e obchodu, a. s. Poprad
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9 POZÍCIÍ, BEZ KTORÝCH SA FIRMY
DNES A ANI ZAJTRA NEZAOBÍDU 1.
časť

Svet práce sa mení. Firmy sa snažia držať krok (či skôr beh) s turbulenciou
digitálnej éry a nožnice medzi dopytom a ponukou na pracovnom trhu
sú v niektorých prípadoch čoraz roztvorenejšie. Iné sú požiadavky na
potenciálnych zamestnancov – vedomosti a zručnosti už nie sú hlavným
kritériom. Pracovný deň a úlohy vyzerajú inak ako pred pár rokmi. Veľa ľudí
nemá pevný pracovný čas a ani pevné pracovné miesto, na ktorom by mali
svoje kvety a fotky najbližších. Realitou sú virtuálne tímy a pestrý nielen
generačný mix. Kto sa v tom má vyznať? Náš seriál vnesie do tejto témy viac
svetla – postupne predstavíme deväť pre organizácie zásadných pozícií a proﬁl
optimálnych kandidátov, ktorí na nich zaručene zahviezdia.
Odporcovia, nepriatelia či hejteri sú čoraz
odvážnejší a prefíkanejší, regulačné rámce
tesnejšie, verejná mienka citlivejšia a spotrebitelia
a zamestnanci náročnejší. Strategickými
inšpicientmi, tvorcami a ochrancami dobrého
mena a ﬁremnej reputácie sú ľudia pôsobiaci
zväčša na pozíciách označovaných ako
Communications & Public Affairs Ofﬁcer, resp.
Corporate Affairs Manager.
Organizácie a ich riaditelia či majitelia oveľa
častejšie čelia náročnosti, početnosti,
transparentnosti a komplexnosti komunikácie

COMMUNICATIONS
& PUBLIC AFFAIRS OFFICER

Ladislava Molnárová,
Amrop Talent Acquisition Partner

„Špičkoví komunikační
profesionáli vedia, že
dôležité je mať uveriteľné
posolstvo akceptované
a atraktívne pre širokú
verejnosť, komunikované
zo spoľahlivého zdroja
a rôznymi médiami
s ohľadom na cieľovú
skupinu, a príbeh, ktorý
zaujme.“

ale aj voči spoločnosti, štátu, vláde, regulátorom,
záujmovým združeniam alebo profesijným

V digitálnom svete poháňanom vyspelými

smerom k širokej a diverziﬁkovanej variete

organizáciám vždy v súlade s podnikateľskou

technológiami môže byť dobré meno či povesť

cieľových skupín – tzv. stakeholderov. To si

stratégiou a za účelom udržateľnosti prosperity

ﬁrmy (aj ako zamestnávateľa) poškodené alebo

vyžaduje profesionálov z oblasti komunikácie

na trhu.

zničené doslova v okamihu. Hodnota cieleného

a riadenia vzťahov s verejnosťou, ktorí sú schopní

riadenia vzťahov s rôznymi záujmovými skupinami

rozvíjať komunikačné stratégie a obhajovať

Na toto poslanie sú žiadaní experti, ktorí dokážu

z externého aj interného prostredia je preto

konanie organizácie nielen voči spotrebiteľom,

predvídať výzvy spoločenského, regulačného,

pre všetky organizácie dôležitá a strategická.

obchodným partnerom, majiteľom a investorom,

politického i podnikateľského prostredia,

Nezabúdajme ani na tvrdé zručnosti
Pracovný svet je ovplyvnený digitalizáciou. Počuli ste už o využití umelej inteligencie pri nábore? Samozrejme, aj požiadavky na technické zručnosti sa
menia. Ak ovládate UX design, web development, technicky poznáte cloud computing, viete tvoriť mobilné appky alebo máte skúsenosti s využitím AI – na
pracovnom trhu sa o vás pobijú.
• Vysoko hodnotená je znalosť audio a video produkcie. Pre vytváranie podcastov a digitálnych či webových reklám je to kľúčová znalosť.
• Prekladateľstvo je vyhľadávaná pracovná pozícia. Svet je prepojený a naši zákazníci nežijú len na Slovensku alebo v Európe, ale na celom svete. Jednou
z posledných bariér, ktorú globálni producenti prekonávajú, je jazyková bariéra.
• Tvorba hier a gamiﬁkácia. On-line hry prinášajú lepšiu skúsenosť pre zákazníka i pre zamestnanca.
• Social Media Marketing a Digital Marketing – dôležité je naučiť sa komunikovať so zákazníkom digitálne.
Red, Zdroj: Amrop, Foto: Shutterstock

• Žurnalistika – novinárčina už nie je len pre novinárov. Tlačové správy, stanoviská a tzv. white papers sú dnes „out“– žiada sa storytelling!
• Obsah tvoria inﬂuenceri. Neprekonateľné sú príbehy značky a produktov tvorené blogermi a inﬂuencermi.
• CRM systémy – zákaznícky servis je dôležitý. Alfou a omegou je vytvoriť a udržať si vzťah so zákazníkom, nech sa nachádza kdekoľvek.
• Computer Graphics, AutoCAD, 3D Modeling – digitálny svet nemá len dve dimenzie.
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ochraňovať a zintenzívňovať reputáciu a dobré
meno organizácie. Zároveň sú schopní zvyšovať
vplyv cez nachádzanie nových možností na
vedenie dialógu so stakeholdermi z interného
a externého prostredia práve v oblastiach,
kde verejná mienka naráža na podnikateľské
ciele. Rôznorodosť stakeholderov predstavujú
dodávatelia, zákazníci, zamestnanci, rôzne
komunity, médiá, štátna a verejná správa,
záujmové združenia, úrady, profesijné organizácie,
odbory, medzinárodné organizácie, európske
organizácie a subjekty, atď.
Dnešní lídri z oblasti Communications & Public
Affairs sú najčastejšie na C-úrovni alebo sú
pevnou súčasťou vrcholového manažmentu.
Predstavujú skvostnú synergiu s Trusted Advisor
(dôveryhodný poradca), ktorý je funkčným
expertom a partnerom pre biznis s globálnou
orientáciou. Experti v tejto oblasti totiž majú
poradenskú a integračnú rolu. Ich kompetencie
musia byť skvelou kombináciou IQ a EQ,
strategického myslenia, podnikateľského
zmýšľania a obrovskej adaptability. S ohľadom
na rozvoj digitalizácie, technológií a nových
médií nestačí, aby boli technicky, komunikačne
a procesne zdatní, musia byť empatickými
a trpezlivými diplomatmi schopnými nazerať
na veci s podnikateľskou bystrosťou
a z 360-stupňovej perspektívy mnohých
stakeholderov, v 4D obraze, vedieť ovplyvňovať
a presviedčať, mať energiu a nadšenie
z neustálej zmeny či pracovať s angažovanosťou
zamestnancov aj zákazníkov, aby ochránili

Aké mäkké zručnosti sú v ére ľahko
dostupných informácií žiadané
Ani najmodernejšie technológie a iné znalosti neodlíšia ľudí úspešných v oblasti komunikácie a PR
tak ako schopnosť spolupracovať, inovatívnosť, EQ, zvedavosť, adaptabilita, kreativita, etika,
nadšenie, životaschopnosť, intuícia či chuť riskovať. A tak to bude aj v budúcnosti, pozície patriace
do tejto skupiny prežijú aj nárast automatizácie – tieto zručnosti sa roboti nenaučia a nebudú vedieť
vykonávať. Toto umelá inteligencia nezvládne.
• Kreativita je dôležitá. Roboty sú skvelé pri optimalizácii starých myšlienok, avšak ﬁrmy potrebujú
kreatívnych lídrov, ktorí vymyslia riešenia budúcnosti.
• Žiadaná je schopnosť presvedčiť a nadchnúť rôznorodé okolie a nájsť nové cesty ako osloviť
zákazníka. Mať úžasný produkt, skvelú technológiu a novátorský koncept nestačí – treba byť
názorovým vodcom a presvedčiť zákazníkov, že produkt potrebujú.
• V modernom pracovnom priestore, ktorý ovplyvňuje robotizácia, sa spolupráca, efektívne tímy
a komunikácia vnímajú inak.
• Adaptabilita a agilnosť – myslieť prirodzene v neustálej zmene je dôležité, pretože problémy
zajtrajška nevyrieši včerajšie riešenie.
• Rozhoduje časový manažment. Nadčasové riešenia pri určovaní priorít a integrity osobného
a pracovného života sa nesú celým kariérnym životom.
• Pri riadení ľudí je nosné motivovať, angažovať a riadiť konﬂikty. Viesť a dodať víziu.
Prostredníctvom jednotlivcov z diverziﬁkovaného tímu vyťažiť to najlepšie. Už neplatí: zadávaj
príkazy, kontroluj alebo naplánuj, deleguj a vyhodnoť! Treba mať lídrov, ktorí koučujú a posilňujú.

reputáciu a posilnili dobré meno ﬁrmy na trhu.
Organizácie omnoho viac ako kedykoľvek

ﬁremnej ﬁlantropie či zamestnaneckých výhod

zamestnancov či širšej verejnosti. Facebook,

predtým potrebujú dobre nastavenú a autentickú

a autentickou komunikáciou.

Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter, Snapchat,

postavenie v tzv. VUCA svete a v súvislosti

Podnikatelia čelia výzvam v oblasti komunikácie

Kik sú len stručným vymenovaním kanálov, ktoré

s mnohými horúcimi témami aj v ohľade na

na mnohých frontoch od tém, o ktoré je veľký

zmenili dynamiku a povahu komunikácie a to, ako

obmedzenosť zdrojov, ochranu životného

záujem v tradičných médiách, až po témy

často, kde a akým spôsobom sa posolstvo šíri

prostredia či spoločenskú a environmentálnu

blogerov a inﬂuencerov na poli sociálnych

a prijíma. Vodcovské a strategicky mysliace ﬁrmy

zodpovednosť vrátane zodpovednosti voči

sietí a internetových médií. Firemné posolstvo

transformujú svoje Corporate Affairs oddelenia

komunite, v ktorej žijú a pracujú. Komunikační

musí byť konzistentne formulované a šírené

prostredníctvom využitia nových technológií

profesionáli musia správne nastaviť, vytvárať

a netreba podceniť skutočnosť, že tradičné formy

a komunikačných stratégií, aby odovzdávali

a anticipovať výzvy s ohľadom na cieľové skupiny

komunikácie sa dramaticky zmenili s ohľadom

posolstvá rýchlejšie a efektívnejšie a inﬁltrovali

radšej ako reagovať na aktivity konkurentov

na technologickú vyspelosť, nové sociálne

ich do myslí a sŕdc interných a externých

na trhu hľadaním jedinečnej a citlivej hranice

médiá a komunikačné kanály a správanie sa

stakeholderov.

medzi propagáciou produktu, služby, značky,

zákazníkov, časopriestor zásahu zákazníkov,

www.amrop.sk

Skype, Viber, WhatsApp, Wechat, KakaoTalk,

komunikačnú stratégiu, ak si chcú vydobyť

Revolutionary resume
to never miss a talent
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ÚSPEŠNÝ PRÍBEH
MIROSLAVA LABAŠA

Bola to správna úvaha a veľkoobchod z roka
na rok narastal, rodičovský dom bol zakrátko
malý a bolo treba postupne meniť priestory
a budovať nové. Základom úspechu bola
poctivosť a ústretovosť k zákazníkom. Kým iné
veľkoobchody pracovali s maržou okolo desať
percent, on sa uspokojil s tretinou. A tiež veľmi
aktívne vyhľadával zaujímavé produkty a nové
obchodné príležitosti. Po pár rokoch prekročil
mesačný obrat milión eur. Dnes je spoločnosť
Labaš najväčším slovenským veľkoobchodom
s potravinami s ročným obratom približne 250
miliónov eur.
Lákal ho však aj maloobchod. Zapojil sa do
obchodnej aliancie Slovpos, ktorá prevádzkovala
sieť predajní BALA. Hoci sa jej spočiatku darilo
a počet obchodov dosiahol sedemsto, ﬁnančne
nebola veľmi úspešná a najmä sa zhoršili
vzťahy medzi partnermi, niektoré postupy
považoval Miroslav Labaš za nekorektné
a nevhodné. Rozhodol sa z aliancie vystúpiť
a aj v maloobchode ísť vlastnou cestou. Od
roku 2010 rozvíja maloobchodnú sieť Potraviny
FRESH, ktorá najmä na východnom, ale aj

Keď vlani na Slovak Retail Summite, každoročnom vrcholnom podujatí
slovenského obchodu, vyhlasovali ocenenia v súťaži Múza Merkúra, hneď dva
razy išiel prebrať cenu Jaroslav Fotul, výkonný riaditeľ spoločnosti Labaš.

strednom Slovensku zaznamenala pozoruhodný
úspech a rozmach. Ak si teraz otvoríte jej
internetovú stránku, nájdete tam údaj: Naša sieť
obchodov má viac ako 776 prevádzok…

O úspešnom príbehu Miroslava Labaša
sa už nie málo povedalo. Ale stojí zato ho
krátko pripomenúť. Aj preto, že vlani to

FRESH ZNAMENÁ ZDRAVŠIE
POTRAVINY

bolo práve štvrťstoročie, čo sa tento príbeh
začal písať. Je za ním množstvo poctivej

Ako sme však už uviedli, nejde iba o čísla,

práce a cieľavedomosti, zodpovednosti

ale najmä kvalitu a filozofiu, presadzovanú

k zákazníkovi aj komunite
a tiež tvorivosti, inovácií
a moderných postupov, ktoré
sa čoraz viac dostávajú do
popredia.

Z RODIČOVSKÉMU
DOMU K SÚČASNOSTI
Meno a prácu Miroslava
Labaša nemožno oddeliť
od Košíc a východného
Slovenska. Začiatkom
deväťdesiatych rokov pracoval

Red (pti)

ako vedúci predajne Jednota.
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Prvý raz to bolo v kategórii Branding predajne

Keď sa otvorili možnosti

a odnášal si prvé miesto za Nový koncept

podnikania, považoval to aj za

supermarketov FRESH Plus. A zakrátko v kategórii

príležitosť pre seba. V dome

Nové technológie v mieste predaja to bolo druhá

svojich rodičov vytvoril

priečka za Samoobslužný systém nakupovania

sklad a založil veľkoobchod

JOYA. Aj to ukazuje, ako sa veľkoobchodná

s potravinami. Spomína, že na

spoločnosť Labaš a jej maloobchodné prevádzky

to nebol potrebný veľký kapitál

FRESH Plus presadzujú nielen kvantitatívne, ale aj

a bolo to jednoduchšie než

svojou kvalitou.

maloobchod.

PEOPLE

a uprednostňujú čo najviac

komfort pre zákazníka. A nezostáva pri

prírodné zloženie. Na zdravie

sfére obchodu. A spojením so subjektom

a dobrý vzťah k prírode

z developerského segmentu chce Košice

a životnému prostrediu by

obohatiť o nové obchodné a kancelárske

však mal čo najviac dať

priestory i byty.

každý. Je pozoruhodné, ako
Miroslav Labaš tieto otázky

Dnes už skúsený podnikateľ si získané

vníma v celospoločenskom

poznatky nenecháva iba pre seba, ale rád sa

až globálnom kontexte.

s nimi podelí – napríklad aj v podobe knihy,

V niekoľkých s ním

ktorú pred pár rokmi napísal. A na otázku, či

uverejnených rozhovoroch

nehodlá výraznejšie rozšíriť pôsobnosť aj na

môžeme nájsť podčiarknutie

ďalšie časti Slovenska, pred časom odpovedal

toho, že ekonomický úspech

takto: „Lepšie to tu poznáme a sme tu doma.

a rozvoj je veľmi dôležitý –

Myslím si, že by sme sa mali najprv postarať

nesmie to však byť na úkor

o východné Slovensko a potom, keď tu bude

prírody a životného prostredia.

všetko v poriadku, môžeme ísť ďalej.“
Na východe Slovenska aj v celej krajine

PRÁVOM
V NAJVYŠŠEJ LIGE

bude dozaista stále čo robiť. Ale možno
prišiel čas, aby sa s týmto úspešným
príbehom bezprostredne stretli aj ďalší...

Keď sme uviedli, že Jaroslav
Fotul, výkonný riaditeľ
spoločnosti
v každodennej činnosti. Kľúčovým heslom

Labaš, preberal hneď dve

maloobchodnej siete FRESH je Zdravšie

ocenenia Múzy Merkúra,

potraviny. Miroslav Labaš vždy presadzoval

obdobne boli na tom iba dva

čerstvosť, kvalitu a zdravý charakter

najúspešnejšie nadnárodné

predávaných potravín, teraz je to však

reťazce Lidl a Kaufland a COOP

zásadné smerovanie spoločnosti. V ponuke

Jednota. Už to jasne hovorí,

majú supermarkety FRESH Plus viac než

že dynamický hráč z východu

dvesto výrobkov s takýmto zameraním –

Slovenska právom patrí do

produkty z malých fariem, bio, diabetické

najvyššej ligy. Organizátorom

či bezlepkové potraviny. A aktívne vplývajú

Múzy Merkúra treba pripísať

na dodávateľov, aby využívali pri výrobných

k dobru, že nedovidia iba po

postupoch čo najviac prírodné a pre zdravie

predmestia Bratislavy, ale

prospešné zložky.

vnímajú kontext celej republiky.
Úspešný príbeh Miroslava

Toto je trend, ktorý sa uplatňuje

Labaša a spoločností Labaš

vo vyspelých západných krajinách,

a značky FRESH je o to

v Škandinávii, Nemecku či susednom

cennejší, že hlavné mesto

Rakúsku. Môže byť úspešný u nás, kde

či západ Slovenska majú

sú príjmy podstatne nižšie a zákazníci

najlepšie podmienky čo sa týka

sa viac orientujú na cenu? Potraviny

ekonomického a sociálneho

FRESH ukazujú, že je to správna cesta.

rozvoja a infraštruktúry,

Rastie počet zákazníkov, pre ktorých je

zákazníckej solventnosti

dôležitá kvalita, čerstvosť a s tým spojený

a potenciálu. Takže ocenenie

domáci pôvod potravín. Samozrejme

vlastne patrí aj za príspevok

cena zostáva veľmi dôležitá – ale tak ako

k rozvoju tých regiónov našej

vo veľkoobchode, tak aj v maloobchode

krajiny a služieb pre ich

Miroslav Labaš pokračuje v korektnosti

obyvateľov, ktoré to najviac

a ústretovosti voči klientom. Nečudo, že

potrebujú.

v oboch líniách má to najlepšie meno medzi
dodávateľmi aj zákazníkmi.

Miroslav Labaš a jeho
spolupracovníci však

Pripomína však, že aj zákazník by

nezostávajú pri dosiahnutých

si mal viac než dosiaľ uvedomovať

métach. Pri rozvoji aktivít vo

spoluzodpovednosť za vlastné zdravie.

sfére maloobchodu výrazne

V sieti FRESH sa usilujú, aby výrobcovia

podčiarkujú kvalitatívny prvok

dodávali produkty, ktoré majú čím

a presadzovanie nových

menej chemických látok a konzervantov

technológií, zvyšujúcich
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LEGISLATÍVA SA
PREMIETA DO CIEN

energií a pod. Nárast príplatkov za prácu
bol rozdelený do dvoch etáp a pribudnú
k nim aj dovolenkové tzv. rekreačné
poukazy, preto v roku 2019 SAMO
očakáva ďalší rast personálnych nákladov
všetkých účastníkov potravinového

Otázkou nie je či bude alebo nebude mať nová legislatíva dopad na ceny,
ale kedy a v akej výške sa do cien tovaru pre konečného spotrebiteľa
premietne. Nárast minimálnej mzdy a príplatkov, v kombinácii s nedostatkom
zamestnancov a nízkou kúpyschopnosťou sa už dokonca prejavila zrušením
menších retailových prevádzok v niektorých obciach.

dodávateľského reťazca, ktoré by mohli
spolu s pripravovaným osobitným
odvodom ešte viac ovplyvniť aj konečné
ceny pre spotrebiteľa.
Napokon rožky už v niektorých
obchodoch od začiatku roka zdraželi.

GENÉZA OSOBITNÉHO
ODVODU

povahou porušuje pravidlá vnútorného

Príčinou sú stúpajúce náklady pekárov.

trhu. Jedna z opozičných strán podala

„Predpokladám, že sa ceny chleba, pečiva

na Ústavný súd žiadosť o preskúmanie

a pekárenských výrobkov upravia v blízkej

Návrhom zákona o osobitnom odvode sme

zákona. Keďže finančný rok sa nezačína

budúcnosti. Rásť budú od sedem do 15

sa na našich stránkach hlbšie nezaoberali.

všetkým reťazcom v januári, prví by mali

percent,“ uviedol pre médiá prezident

Bol totiž široko medializovaný,

zaplatiť odvod Billa a Terno, a to už

Zväzu obchodu SR Martin Katriak.

diskutovaný a vyjadrovali sa k nemu

v apríli 2019.

Red, Zdroj: MPRV SR, SAMO, Go4insight, Grant Thornton, Taylor Wessing

analytici, odborové združenia, zväzy či
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VOX POPULI ALEBO ČO NA
TO SPOTREBITEĽ?

politici. Prezident Slovenskej republiky

Podľa SAMO byť odvod v určitej miere

zákon dokonca vrátil do parlamentu

mohol byť prenesený aj do ceny potravín

a odporučil poslancom ho neprijať ako

či iného tovaru. Závisí to od obchodného

celok. Vládni poslanci zákon napriek

rozhodnutia každého reťazca. Bez ohľadu

Ešte pred schválením zákona o osobitnom

všetkým upozorneniam odborníkov aj

na osobitný odvod ceny potravín na

odvode reťazcov zisťovala názor

právnikov, že je v rozpore s Ústavou SR

Slovensku narástli v prvom polroku 2018

obyvateľov Slovenska prieskumná

a legislatívou EÚ. Logickým vyústením sú

o 5,4 %. Pod tento nárast sa zásadným

agentúra Go4insight. Výsledky prieskumu

(a zrejme budú) súdne a právne dohry na

spôsobom podpísali zmeny v nákladoch

ukázali, že väčšina občanov Slovenska

národnej aj európskej úrovni. Slovenská

reťazcov a ich dodávateľov, ako je

nepodporuje tento návrh. Spolu 69,7 %

aliancia moderného obchodu (SAMO) sa

zákonom stanovený nárast minimálnej

obyvateľstva sa vyjadrilo proti schváleniu

už podala niekoľko sťažností na úrovni

mzdy, nárast príplatkov za prácu v noci,

pripravovaného zákona, pričom 35,5%

Európskej komisii, že odvod svojou

cez víkendy, cez sviatky, zvýšenie cien

vyjadrilo výrazný nesúhlas a 34,2%

PRICE

čiastočný nesúhlas. Naopak, 20,2 %

mať návrh zákona o osobitnom odvode

navyše existujú reálne obavy, či budú

populácie schválenie tohto zákona

dopady. Jedným z možných, a to podľa

vyzbierané prostriedky (odhadom 120

podporuje, pričom 4,0% so schválením

analytikov, odborárov aj zamestnávateľov

miliónov eur) transparentne rozdelené.

súhlasí výrazne. Približne 10 % obyvateľov

veľmi pravdepodobným dopadom

Slovenska sa k tejto téme nevedelo

osobitného odvodu, by mohlo byť práve

„Osud podobných retailových daní

vyjadriť.

zvyšovanie cien potravín.

v Poľsku a v Maďarsku jasne ukazuje,
že tento spôsob zdaňovania retailu je
neprípustný. Poľskú retailovú daň už

Odmietavý postoj k zákonu je spojený
s viacerými obavami obyvateľstva,
týkajúcich sa dopadov, ktoré by tento

SEKTOROVÉ ZDANENIE NA
POMOC INÉMU SEKTORU

Európska komisia vyhlásila za neprípustnú
pomoc a účinnosť tamojšieho zákona
z roku 2016 tým bola anulovaná. Platnosť

zákon mohol priniesť. Jednoznačne
najväčšou obavou je, že dopadom

Diskusiu na tému podpory slovenských

maďarskej retailovej dane zastavila

nového zákona by bolo zvyšovania cien

poľnohospodárov a potravinárov považujú

Európska komisia pre progresivitu daňovej

bežných potravín. Túto obavu zdieľa až

členovia SAMO za rovnako dôležitú ako

sadzby. Dôvodom bolo, že neprípustne

86% obyvateľstva Slovenska. Môžeme

legislatívci. Dôkazom je aj spolupráca

zvýhodňoval malé firmy oproti veľkým.

teda skonštatovať, že zvyšovania cien

s Ministerstvom pôdohospodárstva

Slovenský prípad je pritom veľmi podobný.

sa obáva aj časť tých, ktorí zákon ako

a regionálneho rozvoja SR na projekte

Maďarsko túto situáciu vyriešilo tak, že

celok podporujú. Ďalej nasleduje obava

„Chcem dodávať“, ktorá bola označená

zaviedlo plošnú 0,1% daň pre všetky

z možnosti netransparentného využitia

za úspešnú všetkými stranami. Napriek

obchodné spoločnosti, ktorá je stále

získaných financií (73 %) a možné

týmto ústretovým krokom, medziročnému

v platnosti,“ vysvetlil rakúsky daňový

zanikanie menších obchodov v malých

navýšeniu predaja produktov od

expert a managing partner spoločnosti

obciach (70 %). Taktiež sa ukázalo,

lokálnych a slovenských dodávateľov,

Grant Thornton, Wilfried Serles.

že väčšina obyvateľov považuje takto

vstúpil do platnosti zákon o osobitnom

Obchodníci však ešte musia stráviť novelu

formulovaný zákon za diskriminačný

2,5 % odvode. Zdanenie sektoru,

zákona o cenách a zákon o neprimeraných

(57 %).

ktorému sa ekonomicky darí, a ktorý je

podmienkach v obchode s potravinami.

spolu so službami druhým najväčším
SAMO prostredníctvom kampane

zamestnávateľom, je nesystémové

„Nechceme to zaplatiť“ vysvetľovala

a diskriminačné. Po rôznych kauzách na

bežným spotrebiteľom, aké by mohol

pôde štátnych inštitúcií a ministerstiev

(kp)

Vitajte vo svete
knižnej produkcie
www.nikara.sk

PREPRESS

DTP centrum

Róbert Jurových - NIKARA
M.R.Štefánika 25
963 01 Krupina
nikara@nikara.sk
Prevádzka Krupina:
Tel./fax: +421 45 5511 115
+421 45 5511 570
+421 45 5522 343
+421 0911 518 212

PRESS

Tlaðové centrum

POSTPRESS
Produkcia

vytvoríme grafický návrh v komplexne vybavenom grafickom štúdiu
- spracujeme tlaðové podklady na CTP zariadení
AGFA Avalon N8-20 s formátom 707×1000 mm
veĆkoformátová tlað vysokej kvality do rozmeru 920×630 mm
na hárkovom stroji RYOBI 925
- tlað menších a stredne veĆkých zákaziek na hárkovom
stroji HEIDELBERG SM 74
- elektronicky kontrolované riadenie nanášania farby Printflow
- rotaðná tlað veĆkých nákladov ZIRKON RO 66
V1 - mäkká šitá väzba - znášacia a zošívacia linka
HEIDELBERG ST 100.2
V2 - mäkká lepená väzba - znášacia
a lepiaca linka HORIZON CABS 4000
V8 - kompletná knižná väzba od formátu A6 do formátu B4,
ktorú realizujeme na nových moderných linkách
KOLBUS BF 512 a KOLBUS DA 260. Hrúbka väzby až 80 mm.
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BILANCIU ROKA
OVPLYVNILI VIANOCE
Minulý rok sa opäť potvrdilo, že Vianoce sú pre retail kľúčovým obdobím,
ktoré sa premietne do koncoročnej bilancie. Mnohí obchodníci prepisovali
štatistiky čiernych čísel, no napriek tomu potenciál Vianoc nenaplnil očakávania
analytikov.

priemer tržieb počas roka – aj keď celoročnú
spotrebu výrazne ovplyvňujú silné letné
predaje, nižšie tržby za cukor počas Vianoc
ovplyvnila aj najnižšia priemerná cena
za posledné roky a zároveň spotrebitelia
nakúpili reálne menej cukru oproti Vianociam

RÝCHLOOBRÁTKOVÝ TOVAR:
PREDAJE NENAPLNILI
POTENCIÁL

úroveň +1,9 %, celková nezamestnanosť

minulého roka.

dosahuje historické minimá a tiež priemerná
mzda rástla o viac ako 6 % počas

Dôležitým kanálom na vianočný nákup sa

predchádzajúcich období. Aj v najrušnejší

podľa Nielsen stávajú drogérie. Najsinejších

Maloobchodné tržby si podľa analytikov

vianočný týždeň minuli slovenskí zákazníci

hráčom na Slovensku je dlhodobo sieť dm

z UniCredit Bank a údajov Štatistického

menej ako v rovnakom období roku 2017 či

drogerie markt. Ročný obrat slovenskej

úradu SR držali pomerne silné dynamiky

2016. Slováci síce navštevovali v novembri

pobočky dm narástol o 7,6 %, keď dosiahol

rastu v októbri i novembri, mierne

a decembri predajne s potravinami častejšie

výšku 212,7 milióna eur a po prvý raz tak

vytriezvenie priniesol až december, a to

- nárast transakcií presiahol 12 %, avšak

presiahol hranicu 200 miliónov eur. „Tento

najmä v dôsledku posunu vianočných

priemerne za jeden nákup minuli o 1/10

obchodný rok bol pre nás v niekoľkých

nákupov na skoršie mesiace. Rast slovenskej

menej oproti rovnakému obdobiu minulého

veciach prelomový. Okrem toho, že

ekonomiky v závere roka sklamal a výrazne

roka. V drogériách rástli tržby vyšším

sme inovovali náš obľúbený zákaznícky

zaostal za výkonom z predchádzajúcich

tempom ako v obchodoch s potravinami

program active beauty, vo februári sme

štvrťrokov i za priemernými očakávaniami.

(o takmer 7 %), a to nielen vďaka zvýšenému

sprevádzkovali aj dm e-shop, ktorý vnímame

HDP v stálych cenách sa v 4. štvrťroku

počtu návštev, ale aj vyššej priemernej sume

ako rozšírenie stacionárneho obchodu.

minulého roka spomalil zo 4,6 % na 3,6 %.

za jeden nákup. Rovnako sa drogériám darilo

A aj keď väčšina ich nákupov je aj naďalej

Svoj podiel na tom však mal najmä strmý

aj v náraste počtu predajní - v roku 2018 ich

uskutočňovaná na ﬁliálkach, chceli sme im

pokles nákupu automobilov.

pribudlo viac ako 30 (nárast o 6,7 %), čo

ponúknuť aj túto online službu,“ uviedol

prispelo k celkovému pozitívnemu vývoju ich

Martin Podhradský, konateľ dm drogerie

tržieb.

markt.

Podľa agentúry Nielsen predvianočné

Red, Zdroj: Nielsen, Hejs.k, Zľavomat, Alza

obdobie posledných dvoch mesiacov
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minulého roka prinieslo mierny nárast

Z typických vianočných kategórií, ktoré

celkového obratu FMCG (celkový obrat

sa oveľa častejšie objavujú v nákupných

zahŕňa celý sortiment uvedených vybraných

košíkoch pred Vianocami** oproti zvyšku

reťazcov), avšak potenciál rastu nedosiahol

roka, dominujú sladkosti, ozdoby na pečenie

ani tretinu rastu inﬂácie. Z maloobchodného

alebo rastlinné stužené tuky. Napríklad

Podľa predbežných výsledkov dosiahla

auditu vyplýva, že tržby vybraných reťazcov

majonézy majú o 220 % a čaje o 160 %

spoločnosť Alza.cz a. s. v roku 2018

na celkovom trhu s potravinami a zmiešaným

vyššie priemerné týždenné tržby počas

obrat vo výške 972 milióna eur, čo je

tovarom* narástli o necelé percento (0,8 %),

Vianoc oproti zvyšku roka. Zaujímavosťou

medziročný nárast zhruba 19,3%. Alza.cz

pričom inﬂácia dosiahla v decembri 2018

je, že tržby za kryštálový cukor nedosahovali

v rámci najsilnejšieho dňa (17. 12. 2018)

ELEKTRONIKA: HRANICE SA
POSUNULI NA NOVÚ MÉTU

PRICE

dosiahla obrat 240 miliónov Kč a vybavila

počet odberných miest. Čo sa týka tovaru,

a síce 160 000 návštev počas jedného dňa.

108 648 objednávok. „Naprieč krajinami

prvenstvo v elektronike patrí dlhodobo

Absolútne najsilnejším dňom vianočných

rástlo Česko o 21 %, Slovensko 15 %

malým domácim spotrebičom. Z celkového

online nákupov bol pondelok 17. decembra

a Maďarsko o 129%. Vyše 51 % platieb bolo

predaja v predvianočnom období tvorili

2018, keď bol denný obrat päťnásobne

uskutočnených kartou (terminál aj on-line),

38 %. Veľmi dobre viedli aj smartfóny

vyšší než počas bežných dní. A napríklad

viac ako 50 % objednávok išlo z mobilných

a kategória IT a príslušenstvo. Prvé miesto

počas Štedrého dňa 24. decembra 2018

zariadení,“ uviedol niektoré fakty Tomáš

v počte predaných kusov patril už tradične

ľudia nakúpili darčeky za vyše 360 000 €!,“

Havryluk, podpredseda predstavenstva

kávovarom. Na druhom mieste sa umiestnili

prezrádza riaditeľ portálu Aleš Mlátilík.

Alza.cz, a dodal: „Medzi miliardové

kuchynské roboty a na treťom čističe

Čo sa týka celkových čísel, obrat portálu

segmenty (v Kč) patrili vlani notebooky,

okien. Prekvapením Vianoc boli remosky

medziročne vzrástol rekordne až o 20 %

mobilné telefóny, počítačové komponenty,

a odšťavovače, ktoré si v počte predaných

na takmer 30 miliónov eur. Ide zatiaľ

príslušenstvo, televízia, biele elektro (napr.

kusov polepšili v porovnaní s rokom 2017

o najúspešnejší rok v histórii Zľavomatu, čo

práčky, sušičky) a malé domáce elektro

o vyše dvojnásobok.

sa týka celkového obratu aj medziročného
tempa rastu. Najväčší záujem mali Slováci

(napr. kávovary).“
Americký internetový obchod Amazon

podľa A. Mlátilíka o cestovanie.

Očakávania, že rok 2018 bude z hľadiska

oznámil za 4. kvartál minulého roka rast

predaja lepší ako rok 2017, sa naplnili aj

zisku o 63 %. Výsledky podporil rast tržieb

podľa Hej.sk. „V predvianočnom období

v kľúčovom predvianočnom období, ktorý

sme zaznamenali mierny nárast predaja

dosiahol takmer 20 %. Inými slovami: na

v porovnaní s rokom 2017,“ informuje

Vianociach Amazon zarobil o miliardu viac,

riaditeľka marketingu Hej.sk, Andrea

ako v roku 2017. Zisk aj tržby tak výrazne

Jankovcová. V porovnaní s ostatným

prekonali očakávania trhov.

(dm drogerie, 101 Drogerie, Teta)

o takmer trojnásobok. „Zaujímavosťou
uskutočnených v tomto období si zákazníci

Expres, Kauﬂand, Billa, Carrefour, Terno, Moja
Samoška, Kraj, Fresh, CBA Slovakia), DROGÉRIE =

obdobím v roku sa zvýšil počet objednávok
je, že viac ako polovicu objednávok

* Trh = (Tesco HM, Tesco SM, Tesco DS, Tesco

** Vianoce – perióda medzi 44. týždňom (prvý týždeň

DARILO SA AJ V SLUŽBÁCH
A CESTOVNOM RUCHU

vyzdvihli osobne na niektorom z našich

v novembri) a 52. týždňom (štvrtý týždeň v decembri)
v roku 2018. 31. december nie je zahrnutý v 52. týždni
2018, ale je zahrnutý v 52. týždni 2017.

odberných miest,“ uviedla A. Jankovcová.

„Vianoce v roku 2018 boli celkovo rekordné,

Hej.sk rozšíril v poslednom kvartáli roka 2018

portál Zľavomat dosiahol nový rekord,

(kp)

26. MEZINÁRODNÍ VELETRH REKLAMY, POLYGRAFIE, OBALŮ
A INOVAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
www.reklama-fair.cz

9.–11. 4. 2019

OFICIÁLNÍ VOZY
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PREDSAVZATIA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
alkoholu či viac sa venovať rodine (29,2 %). Ženy

Začiatok roka je tradične spojený s novoročnými predsavzatiami. Aké oblasti
života sú pre obyvateľov Slovenska podstatné? Prestávajú fajčiť? Začínajú
športovať a zdravo sa stravovať? Organizujú si lepšie work-life balance? Šetria?
Ako dlho im predsavzatia vydržia?

chcú najčastejšie schudnúť (62,8 %), dodržiavať
pitný režim (31,1 %) a menej sa stresovať (47 %).
Respondenti v produktívnom veku by chceli
vylepšiť rovnováhu medzi prácou a voľným
časom, viac sa venovať rodine. Mladá generácia
Slovákov si častejšie plánuje nájsť partnera

PREDSAVZATIA DLHO
NEVYDRŽIA. PREČO?

si Mgr. Zuzana Bohátová, hlavná nutričná

(22,3 %), viac športovať (53,2 %) a viac dodržiavať

poradkyňa NATURHOUSE s tým, že pomôcť

spánkový režim (26,6 %).

s motiváciou môže napríklad rodina a priatelia,
Novoročné predsavzatie si podľa prieskumu* už

prípadne renomovaný odborník.

Podobné výsledky priniesol aj prieskum Nielsen
Admosphere. Slováci sa najviac snažia o zmenu

niekedy dali tri štvrtiny ľudí, častejšie ženy, mladšie

životného štýlu, kde to uviedla takmer polovica

ročníky a vysokoškolsky vzdelaní. Za dôležité
ho považuje približne polovica respondentov.
Práve tí si predsavzatia plánujú dať aj tento

ROK 2019? SLOVÁCI CHCÚ
SCHUDNÚŤ

z nich (48 %), pričom majú ambíciu venovať
športu (48 % SR) a schudnúť (40 %). Slováci si
dávajú záväzky aj na obmedzovanie nezdravých

rok. Predsavzatia sa obvykle týkajú zdravšieho
životného štýlu - prevažuje túžba začať chudnúť

Tento rok si podľa STEM/MARK plánuje dať

návykov, konkrétne obmedzenie konzumácie

a jesť zdravo, mať menej stresu a viac športovať,

predsavzatia 43% ľudí, častejšie ženy a ide

sladkostí a čokolády uviedlo 36 % z nich, tukov

to sú tiež najčastejšie predsavzatia roka 2019.

predovšetkým o oblasť životného štýlu. V roku

(21 %) a alkoholu (11 %).

2019 chcú Slovenky aj Slováci najčastejšie
Paradoxne viac ako polovica Slovákov

začať chudnúť (43,8 %), zdravšie sa stravovať

predsavzatia väčšinou nedodrží (51,8 %) a až

(37,8 %), menej sa stresovať (31,8 %) a športovať.

* Prieskum si nechala spracovať franchisingová sieť výživových

štvrtina opýtaných dokonca priznáva, že im

„Priemerne Slováci cez Vianoce priberú dva až päť

poradní NATURHOUSE v prvej polovici decembra

predsavzatia vydržia iba pár dní. V oboch

kilogramov a trvá im potom aj niekoľko mesiacov

prípadoch slabú vôľu priznávajú častejšie ženy.

dostať sa na pôvodnú hmotnosť. Nie náhodou

Medzi predsavzatia, ktoré Slováci najrýchlejšie

je potreba schudnúť jedným z najčastejších

vzdajú, patrí snaha prestať fajčiť. Z iného

predsavzatí,“ potvrdzuje Z. Bohátová.

2018 agentúrou STEM/MARK, ktorá oslovila
vyše 500 respondentov.
**Prieskum sme realizovali v spolupráci so spoločnosťou
Nielsen Admosphere v januári 2019 na reprezentatívnej vzorke

prieskumu – Nielsen Admosphere** – vyplýva, že

slovenskej populácie vo veku 18+ rokov.

obmedzenie fajčenia uviedlo 17 % Slovákov a 5%

Tento rok chcú zarobiť aj viac peňazí. Muži chcú

zo všetkých oslovených respondentov zvažuje

častejšie prestať fajčiť a obmedziť konzumáciu

prechod na inú formu fajčenia. Čísla o reálnej
spotrebe cigariet z dlhodobého pohľadu však
potvrdzujú, že predaj cigariet na Slovensku z roka

AKO ČASTO KUPUJETE

na rok stúpa. Podľa Inštitútu ﬁnančnej politiky
rastie aj množstvo fajčiarov, predovšetkým medzi
mladými. Na základe údajov maloobchodného
auditu spoločnosti Nielsen vyplýva, že v minulom

44,7
£
£

44,2

zdravý variant radu /
druhu výrobku
jedlo s pridaním zdravých
zložiek

35,2

34,9

roku 2018 sa v obchodoch s potravinami
a zmiešaným tovarom (bez Metra), na čerpacích
8,6

staniciach, v tabakových predajných miestach

11,4

12,7

8,2

a gastro zariadeniach nakúpilo celkom 6,9
miliardy kusov cigariet v hodnote 1,1 miliardy eur.
Spotreba tak medziročne stúpla o viac ako 4 %,

pravidelne

príležitostne

nikdy

neuvedené

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4/2018

čo v prepočte znamená nárast o 273 miliónov
kusov cigariet. Vyšší dopyt spolu s navýšením
ceny v priemere o 3 % akcelerovali nárast tržieb
o takmer 7 % a slovenskí spotrebitelia tak za

VYHÝBATE SA V PRODUKTOCH TÝMTO ZLOŽKÁM?

cigarety minuli o 74 miliónov eur viac ako v roku
2017. Kým v roku 2017 zaplatil fajčiar v priemere
Zdroj: NATURHOUSE, STEM/MARK, Nielsen, MEDIAN SK

za jednu krabičku 3,20 €, minulý rok to bolo o 10
centov viac. Najdrahšie značky nárastom ceny

46,6
£

vysoký obsah cukru

£

vysoký obsah tuku

31,9

47,7

33,9

trpeli najviac a Slováci sa tak priklonili k lacnejším
variantom.

13,3

10,6

8,2

7,9

„Novoročné predsavzatia väčšinou nevychádzajú,
pretože ich ľudia neberú vážne. Nemajú tiež
silnú motiváciu a dávajú si nereálne ciele, ako
napríklad schudnem 10 kg za mesiac,“ myslí

34

vyhýbam sa
Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4/2018

obmedzujem

nevenujem pozornosť

neuvedené
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PRÍRODNEJ ALKALICKEJ VODE JAVA

HOVORIA AJ „ŽIVÁ VODA“

JAVA má tiež antioxidačný účinok, bojuje proti
voľným radikálom, zvyšuje pH. Napomáha pri
obnove acidobázickej rovnováhy a detoxikácii
tela a neutralizácii kyslosti, ktorá zapríčiňuje
množstvo diagnóz ako rakovina, diabetes,
artritída, zažívacie ťažkosti, osteoporózu
a podobne.

V rozprávkach sa o živej vode hovorí, že má zázračné účinky, ba dokáže
aj oživiť. Aj v skutočnosti však nájdeme vodu, ktorej hovoria živá. Je to
jedinečná prírodná alkalická voda JAVA, ktorá pramení v nádhernom prostredí
Podkarpatskej oblasti na juhovýchode Poľska. Čarovať síce nedokáže, ale je
veľmi prospešná a zdravá pre človeka.

Zlepšuje absorpciu výživných látok do tela,
metabolizmus a imunitný systém. Napomáha
pri chudnutí, pri narušení črevnej mikroﬂóry,
kvasení v tenkom čreve a predchádzaniu
hubových ochorení v čreve a plynatosti.
Hydratácia je tá najdôležitejšia vec, ktorú
môžeme urobiť pre naše zdravie, energiu
a vitalitu.

STAŇTE SA OBCHODNÝM
PARTNEROM
O prospešných vlastnostiach vody JAVA pre
naše zdravia by sa dalo ešte veľa hovoriť,
podrobnejšie to možno nájsť na internetovej
stránke www.voda-java.sk. A tiež informácie,
ako tento jedinečný produkt kúpiť. Jeho
výhradným dovozcom je Marián Strnátko, ktorý
sa o živú vodu, jej propagáciu a distribúciu
stará s veľkým osobným nasadením.
K dispozícii je vo viacerých verziách v PET
fľašiach a v skle. Objednať si ju možno
Na začiatok trocha populárnej chémie.

alkalický roztok ako hydroxid sodný, čiže lúh.

priamo na stránke, ale vodu JAVA už nájdeme

Kyslosť tekutín sa meria stupnicou pH – po

Aby náš organizmus, predovšetkým zažívací

v desiatkach predajných miest v Bratislave

anglicky potencial of Hydrogen, čiže vodíkový

systém, netrpel prílišnou kyslosťou, je vhodná

a po celom Slovensku. Na prvom mieste sú

exponent. Stupnica pH siaha od 0 do 14,

voda s pH vyšším ako 7. A práve tým sa vo

to Bio prevádzky, ktorých je spolu viac než

čistá voda je neutrálna s pH 7, smerom

výnimočnej podobe vyznačuje voda JAVA,

tridsať, nájdeme ju v niektorých lekárňach,

dolu sú tekutiny kyslé a opačným smerom

ktorej hodnota pH je 9,2.

ﬁtness centrách a redukčných centrách, ale aj
na ďalších predajných miestach.

zásadité, alkalické. Naša krv má hodnotu
pH presne 7,365. Hodnotu 0 má napríklad

ZDRAVIE Z PRÍRODY

Marián Strnátko však ďalej hľadá obchodných
partnerov pre rozšírenie distribúcie tohto

Veľkou prednosťou vody JAVA je jej prírodná

jedinečného prírodného produktu, ktorý by

čistota pochádzajúca priamo zo zdroja, z vrtu

mal ešte výraznejšie než dosiaľ patriť k zdravej

z hĺbky 125 metrov a jej pozitívne vlastnosti nie

strave a životnému štýlu.

sú narušené žiadnym procesom spracovania.
Vyznačuje sa obsahom dôležitých minerálnych
látok a ďalšími vlastnosťami, ktoré prinášajú
beneﬁty pre zdravie. Voda JAVA je stredne
mineralizovaná, prírodná, zásaditá voda
s celkovým zložením minerálov 837 mg /L. Je
bez úprav, prísad a prídavkov. Vďaka týmto
vlastnostiam a lahodnej chuti je perfektným
doplnkom zdravej stravy. Pomôže hydratovať
telo, udržiavať zdravú rovnováhu, zregenerovať
telo po intenzívnom cvičení, zmierniť príznaky
prekyslenia a pomáha pri detoxikácii
organizmu.
Funkciou zásaditej vody je nielen hydratácia
a uvoľňovanie toxínov, ale aj alkalizácia tela.

pti

kyselina chlorovodíková, najvyššiu 14 silne
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SME V TOP 10 VO VÝDAVKOCH NA ALKOHOL
Nielsen (prieskum v obchodoch s potravinami

Slovákom patrí vo výdavkoch na alkoholické nápoje popredné miesto v Európskej
únii. Podľa posledných údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat vynaložia
slovenské domácnosti práve na alkohol 2,5 % z ich celkových mesačných
výdavkov. V rámci V4 sme však na poslednom mieste. Najviac na alkohol utrácajú
Estónci (5,2 %), najmenej Španieli (0,8 %).

a zmiešaným tovarom SK, bez Metra) až 30 %
z celoročných maloobchodných tržieb sektov
a šumivých vín sa realizuje v poslednom mesiaci
roka. Jednoznačným favoritom sú biele sekty,
ktoré tvoria takmer 90 % z celkových tržieb.
Napriek obľúbenosti sektov, šumivých aj
stolových vín je najpredávanejším alkoholickým
nápojom v decembri pivo, ktorého tržby z roka
na rok rastú – pred tromi rokmi, v decembri
2015, generovalo alkoholické pivo 16 miliónov
eur a v roku 2018 to bolo až 18,5 milióna eur.
Z obľúbeného stolového vína si najradšej
doprajeme biele víno, ktoré tvorí až polovicu
z celkových tržieb. 4 z 10 minutých eur putuje
na červené víno a len 1 z 10 € utratíme za
ružové víno.

DESTILÁTY NA SOCIÁLNYCH
SIEŤACH
Agentúra Medan sledovala v období od
20.10.2018 až 20.11.2018 na sociálnych sieťach
Facebook, Instagram a Twitter kľúčové slová:
Jablkovica/Calvados; Absint; Brandy; Tequila;
Gin; Whisky; Slivovica; Borovička; Rum; Vodka.
Z analýzy dát vyplýva, že najpopulárnejším
destilátom sa na sociálnych sieťach stala vodka,
nasleduje ju rum a borovička, ďaleko za nimi

VÝDAVKY NA ALKOHOL
STAGNOVALI

krajín, stagnovali výdavky ľudí na alkohol –

sú slivovica, whisky a gin. Najviac sa destiláty

nerástli, ale ani neklesali.

spomínali na Facebooku (67 %), potom na

„Slovensko má pritom v prípade alkoholických

Ak porovnávame ceny v rámci krajín

nápojov ceny na úrovni 75,3 %, to znamená,

EÚ, tak v prípade alkoholu a cigariet sú

že sú celkovo o zhruba štvrtinu lacnejšie

najdrahšie v Írsku. Práve táto krajina bola

než priemer celej únie,“ povedala Lenka

podľa posledných údajov Eurostatu jednou

Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

z najdrahších aj v prípade cien oblečenia,

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie vypije

nábytku či doplnkov do domácnosti, dopravy

priemerný Slovák približne 12 litrov alkoholu

a rekreácie, kultúry a v cenách v reštauráciách

ročne.

a hoteloch.

V roku 2017 minuli európske domácnosti

V Európskej únii má najnižšie ceny Bulharsko,

v priemere 1,6 % z ich celkových spotrebných

naopak, najdrahšie sa žije v Dánsku.

výdavkov práve na alkoholické nápoje.

V Bulharsku sú ceny ani nie polovičné než

V prepočte ide o 130 miliárd eur, čo zodpovedá

je priemer EÚ, v Dánsku sú o 41 % vyššie.

0,9 % hrubého domáceho produktu EÚ. „Ak

Slovensko je na úrovni 65 %, to znamená,

to prepočítame na obyvateľa, tak v priemere

že ceny máme celkovo o 35 % nižšie než

minie Európan na alkohol ročne zhruba 300 €.

priemer celej únie. V prípade Dánska však treba

Nejde pritom o alkoholické nápoje objednávané

poznamenať, že aj priemerné platy sú 4násobné

v reštauračných a hotelových zariadeniach,“

vyššie ako u nás.

red, Zdroj: Slovenská sporiteľňa, Nielsen, Medan by Newton Media, Foto: Pixabay.com

Instagrame (30 %) a najmenej na Twitteri (3 %).

VÝDAVKY NA ALKOHOLICKÉ
NÁPOJE (%)
£
£
£
£
£
£

Poľsko
Česká republika
Maďarsko
Slovensko
Európska únia
Rakúsko

doplnila L. Buchláková. Na popredné priečky vo
výdavkoch na alkohol sa dostali postsovietské
krajiny ako Estónsko (5,2 %), Litva (4,9 %) či

VIANOCE: SEKTY A PIVO

Lotyšsko (4 %). Najnižšie výdavky majú Gréci
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(0,9 %), Taliani (0,9 %) a Španieli (0,8 %). Počas

Špeciﬁckým obdobím čo sa týka výdavkov

desiatich rokov Slovensku, ako jednej z mála

na alkohol sú Vianoce a Silvester. Podľa

Zdroj: Európsky štatistický úrad Eurostat, údaje za rok 2017

3,5
3,3
3
2,5
1,6
1,4

PRODUCT

PRODUKTOVÝ RAD

RIAVA TUZEMSKÝ ŠPECIÁL
a ich receptúry boli upravené podnikovými

Tuzemský špeciál vďačí za svoju existenciu nevídanej obľube zámorských rumov.
Tie v 16. a 17. storočí do Európy dovážali najmä portugalské a španielske obchodné
spoločnosti.

normami pre jednotlivé výrobné závody tak,
aby si výrobky navzájom nekonkurovali.
Súčasná legislatíva zakazuje takto vyrobené
produkty označovať slovom „rum“. Preto
sa na trhu objavujú názvy, ktoré sa snažia

Časté útoky pirátov, občasná neúroda a pár

Hľadali sme rýdzo slovenský názov, ktorým

označenie rum rôzne napodobniť. My sme

stroskotaných lodí spôsobili, že dopyt po rume

je možné vystihnúť slovenskú jedinečnosť,

k značke RIAVA doplnili spojenie Tuzemský

prevýšil ponuku. A tak vynaliezaví suchozemci

otvorenosť a pohostinnosť. Slovo RIAVA

špeciál. K „tuzemskosti“ sa hlásime použitím

vyvinuli vlastný recept. Zmiešali trstinový rum

symbolizuje originalitu a nespútanosť, akou si

prevažne domácich surovín a slovenskej

s domácim liehom a originálnou rumovou

Slováci vedia užívať život a symbolizuje tiež

zručnosti, „špeciálnosť“ nájdete v receptúrach

esenciou, ktorá sa čoskoro stala nevyhnutnou

pohostinnosť, ktorá k našincom od nepamäti

inšpirovaných minulosťou, ktoré sme doladili

zložkou nápoja. Založili tradíciu rezaných

patrí.

skvelými prírodnými príchuťami.

rumov, ľudovo tiež nazývaných tuzemský
Ponúkame vám výrobky RIAVA Tuzemský

rum. Tento nápoj si dodnes zachoval obľubu
ako vyhľadávaná zložka v horúcom čaji ako

PREČO TUZEMSKÝ ŠPECIÁL?

koláčov a zákuskov.

PREČO RIAVA?

špeciál v troch rôznych príchutiach. Pramenia
z viac ako 130 ročnej liehovarníckej tradície

aj nezastupiteľná ingrediencia pri príprave
Naša receptúra siaha do čias Rakúsko-

značky OLD HEROLD. Podávajte ich čisté

-Uhorskej monarchie, kedy bolo zvykom rezať

alebo k horúcemu čiernemu čaju. Alebo

zámorský rum s kvalitným domácim liehom,

vyskúšajte zmiešať s kondenzovaným mliekom

chuť a vôňu doladiť originálnou rumovou

a vyčaríte neodolateľný nápoj.

esenciou a tieto nápoje nazývať Tuzemský
rum. Takéto výrobky sa v 60-tych a 70-tych

ktorá predstavuje zdroj všetkého života, naše

rokoch 20. storočia vyrábali pod obchodnými

národné bohatstvo.

názvami BYSTRUM, ADMIRÁL, OLD SHIP

RIAVA ŠPECIÁL
43% 700 ml

RIAVA ORECH
35% 700 ml

RIAVA HAFIRA
35% 700 ml

Tuzemský špeciál s dávkou pravého rumu,

Tuzemský špeciál RIAVA Orech spája

Tuzemský špeciál RIAVA Haﬁra je

s omamnou chuťou a vôňou, je u Slovákov

v sebe typickú rumovú chuť a vôňu

dedičstvom slovenských hôr. Haﬁra je

neodmysliteľnou prísadou do čaju a pri

s dozvukom orechového koláča z kuchyne

tradičný ľudový názov pre čučoriedky,

pečení. Tuzemský špeciál RIAVA k vám

našich starých mám. Spojenie zmesi rumu

ale i pre špecialitu horalov – čučoriedky

priteká v originálnej receptúre a ponúka

a jemného liehu s prírodným macerátom

v alkohole. Chuť zmesi s podielom rumu sme

potešenie v čistej podobe alebo ako súčasť

zo zelených vlašských orechov vytvára

obohatili macerátom z pravých čučoriedok.

miešaných nápojov. Chuť pravého rumu

jedinečný gurmánsky zážitok a delikátne

Harmonická chuť a jemná vôňa v originálnej

s nádychom vanilky je raﬁnovane doladená

potešenie vašich zmyslov.

receptúre zaplavia vaše zmysly jedinečným

šťavnatým hrozienkovým tónom.

odkazom našich predkov.
pti

RIAVA znamená horský potok plný čistej vody,
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TANDEM PRE CHLADNÉ DNI: KÁVA A ČAJ
tzv. „pravé“ čaje, t.j. čierny a zelený čaj s podielom

Káva a čaj patria k významným kategóriám, ktoré retailerom generujú tržby.
Za rok 2018 boli pomerne stabilné, a to na úrovni 143 miliónov eur. Spotreba
čaju naopak výrazne klesá. Svoj podiel na tom majú aj teplejšie zimné
mesiace roku 2018.

23 %. Tretím favoritom sú bylinkové čaje
s pätinovým podielom. Nasledujú funkčné čaje
so stabilným podielom 10 % a najmenší segment
predstavujú bylinkové čaje s funkciou (podiel 6 %).
Spomínaný pokles spotreby sa dotkol všetkých
druhov čaju, najviac ovocných.

V DOMÁCNOSTIACH PREVLÁDA
PORCIOVANÝ ČAJ
Čaje oslovujú domácnosti najmä v zimnom
období. Domácnosti minuli v roku 2018 na kúpu
čaju najviac počas januára až marca a potom
od októbra do decembra - v priemere 4,5 €
mesačne. Priemerné ročné výdavky na kúpu čaju
predstavujú na jednu domácnosť 29 €. Najvyššie
ročné výdavky na čaj majú rodiny s tínedžermi,
rodiny s deťmi do 5 rokov a domácnosti s 3 a viac
dospelými členmi,“ potvrdzuje sezónne trendy
z pohľadu nákupov domácností Nina Páleníková,
konzultant, GfK (sledované obdobie január až
december 2018).
V nákupoch slovenských domácností prevláda
porciovaný čaj. Porciovaný čaj kupujúci nakupujú
v priemere raz za 25 dní a pri jednom nákupe

PREFERENCIE SA NEMENIA,
TRŽBY OVPLYVNILA KLÍMA

spotreby čaju boli tržby v roku 2018 o takmer 5 %

na neho minú približne 1,80 €. Instantný čaj si

nižšie v porovnaní s rokom 2017. Avšak čaj sa

aspoň raz do roka kúpi 15% domácností. Počet

svojimi ročnými tržbami na úrovni vyše 40 miliónov

kupujúcich instantných čajov medziročne klesol.

Podľa údajov maloobchodného auditu spoločnosti

eur stále radí k najvýznamnejším kategóriám

V kategórii čajov prevládajú nákupy značkových

Nielsen tržby za teplé nápoje (káva a čaj) v roku

slovenského maloobchodu z hľadiska tržieb. Ešte

produktov pred privátnymi značkami. Kupujúce

2018 klesli o takmer 2 milióny eur na úroveň 183

významnejšie postavenie patrí dlhodobo káve,

domácnosti tiež dávajú prednosť nákupom čaju

miliónov eur. Dôvodom je predovšetkým pokles

ktorej tržby za rok 2018 boli pomerne stabilné

za štandardnú cenu. V minulom roku nakúpili

spotreby v oboch kategóriách, no najmä výrazne

na úrovni 143 miliónov eur aj napriek miernemu

domácnosti iba necelú jednu tretinu objemu čaju

nižšia spotreba čajov.

poklesu spotreby o 0,5 % na hodnotu 10 551 ton.

za zvýhodnenú cenu.

Spomínaný január ovplyvnil aj nižšiu spotrebu
V roku 2018 sa v slovenskom maloobchode

kávy. Sezónnosť kávy však nie je taká výrazná ako

Trend prémiumizácie aj v segmente káv

predalo 1 306 ton čaju, čo je o 102 ton menej ako

pri čaji a najvyššie predaje sa realizujú ku koncu

„Spotrebitelia na slovenskom trhu dlhodobo

v roku 2017. „Najvýraznejší pokles zapríčinil veľmi

roka, čo sčasti kompenzovalo nižší dopyt zo

nakupujú najviac mletú kávu, ktorá tvorí takmer

teplý január predošlého roka, pre čaj sezónne

začiatku roka.

polovicu z celkovej spotreby kávy a v priemere
na ňu spotrebitelia minú 4 z 10 € výdajov za kávu.

jeden z najsilnejších mesiacov, a spotreba čaju
bola až o takmer štvrtinu nižšia ako v januári

Preferencie slovenských spotrebiteľov sa pri

Medziročne sa jej spotreba znížila rýchlejšie ako

2017,“ dopĺňa Lucia Pavlinská, konzultantka

čajoch významne nemenia. V našich nákupoch

tržby. Dôvodom je jednak nákup prémiovejších,

v spoločnosti Nielsen. V dôsledku celkovo nižšej

dominujú ovocné čaje (41 % z objemu), nasledujú

drahších káv, a zároveň tiež sledujeme zvýšenie

Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen, Ilustračné foto: Pixabay.com

promočných aktivít niektorých značiek,“ vysvetľuje
Lucia Pavlinská zo spoločnosti Nielsen.

HODNOTA A OBJEM PREDAJA KÁVY A ČAJU V SR
SLOVENSKO

Káva

Hodnota predaja v tis. eur
2017

2018

143 058

143 199

42 301

40 254

Medziročná
zmena

Objem predaja v 1000 kg

Medziročná
zmena

2017

2018

0,1%

10 609

10 551

-0,5%

-4,8%

1 409

1 306

-7,3%

Druhým najobľúbenejším typom kávy je čistá
instantná káva, ktorá predstavuje pätinu
celkovej kávovej spotreby – a vzhľadom na
vyššiu jednotkovú cenu – až 37 % výdajov
za kávu. Ďalším obľúbeným segmentom sú

Čaj

Zdroj: Nielsen, Pozn: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra).
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kávové špeciality s 16 % podielom na celkovom
objeme. Patria sem rôzne zmesi rozpustnej kávy
a mlieko ako je capuccino, 3v1 a pod. Trojicu

PRODUCT

PODIEL DRUHOV KÁVY NA
OBJEME PREDAJA

PODIEL DRUHOV KÁVY NA
TRŽBÁCH

PODIEL DRUHOV ČAJU NA
OBJEME PREDAJA

£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£

Mletá
Čistá instantná
Kávové špeciality
Zrnková
Kávovinové náhrady, zmesi kávy a kávovín
Kapsule

49 %
21 %
16 %
9%
3%
2%

Zdroj: Nielsen, Pozn: Total SK (maloobchodný trh obchodov s
potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra), rok 2018.

Mletá
Čistá instantná
Kávové špeciality
Zrnková
Kávovinové náhrady, zmesi kávy a kávovín
Kapsule

36 %
37 %
9%
8%
2%
8%

Zdroj: Nielsen, Pozn: Total SK (maloobchodný trh obchodov s
potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra), rok 2018.

Ovocný
„Pravý“ (zelený, čierny...)
Bylinkový
Funkčný
Bylinkový s funkciou

41 %
23 %
20 %
10 %
6%

Zdroj: Nielsen, Pozn: Total SK (maloobchodný trh obchodov s
potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra), rok 2018.

najobľúbenejších káv si síce dlhodobo udržiava

akciových nákupov vidí GfK v instantnej káve,

za rok. Typická slovenská domácnosť nakúpila

významné postavenie, no dynamickejšie rastie

v ktorej sa takmer tri štvrtiny objemu nakúpia za

v roku 2018 na domácu spotrebu 4 kg mletej kávy

menší segment zrnkovej kávy a kapsúl. O rastúcej

zvýhodnenú cenu. V praženej káve zvýhodnené

a 2,6 kg zrnkovej kávy,“ konštatuje N. Páleníková

popularite zrnkovej kávy hovorí medziročný nárast

nákupy dosahujú necelé 3/5 objemu nákupov.

z GfK a dodáva: „V rámci roka domácnosti

spotreby až o pätinu, rok predtým bol tento

Privátne značky sú, naopak, v kategórii kávy

minú na kávu najviac od októbra do decembra.

nárast obdobný. Zrnková káva, ktorá tvorí 9 % na

zastúpené podpriemerne. Najsilnejšiu pozíciu

Naopak, najslabším obdobím je január až apríl.“

objemovom koláči, valcuje ďalšie typy kávy, ktoré

majú privátne značky v kávových špecialitách,

s výnimkou kapsúl klesajú. Ďalší rýchlo rastúci

kde zodpovedajú za polovicu objemu všetkých

segment predstavujú spomínané kapsule (tvoria

nákupov.

2 % z objemu) a z roka na rok ich významnosť
„Akúkoľvek z rôznych druhov káv si za posledných

taktiež mierne rastie.

12 mesiacov kúpili skoro všetky domácnosti,

AKÝ DRUH PORCIOVANÝCH
ČAJOV PIJETE
NAJČASTEJŠIE? (%)

na rozdiel od čaju, ktorý si domov z obchodu

SLOVENSKÁ DOMÁCNOSŤ
NAKÚPI 2,6 KG ZRNKOVEJ KÁVY
ROČNE

nosí asi 94 % domácností. Najintenzívnejšími
kupujúcimi kávy sú podľa ročného nakúpeného
objemu domácnosti s 3 a viac dospelými členmi,
ktoré ročne nakúpia skoro 9 kg kávy. Naopak,

Káva je teda kategóriou, v ktorej je nadpriemerný

najnižšie nákupy zaznamenávajú mladšie menšie

podiel akciových nákupov. Najvyšší podiel

domácnosti do 50 rokov s 3,4 kg nakúpenej kávy

AKÝ TYP KÁVY PODĽA
OBSAHU KOFEÍNU PIJETE
NAJČASTEJŠIE? (%)
£
£
£

štandardný / s plným obsahom kofeínu
so zníženým obsahom kofeínu
bezkofeínovú

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4/2018

AKÝ DRUH KÁVY PIJE
NAJČASTEJŠIE? (%)

64,3
8,9
2,2

£
£
£
£
£
£
£

cappuccino
espresso
latté
mocha
prekvapkávanú
tureckú
inú

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4/2018

11,2
33,8
10,5
5,3
9,3
25,0
7,8

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

ovocný
bylinný
zelený
earl grey
ceylonský
čierny aromatizovaný
čínsky
ostatné čierne
biely
maté
zelený aromatizovaný
indický
oolong
lapacho
pu-erh
roibos
iný
žltý

25,5
23,6
8,6
3,2
3,0
2,6
2,2
2,2
1,7
1,6
1,2
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,5
0

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4/2018
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TRH PIVA V ČÍSLACH

napríklad zníženou DPH na stravovacie služby.
Tento krok by mohol priniesť nielen úspory
pre prevádzky, ale zároveň motivovať ku
skvalitneniu reštauračných služieb, nárastu
investícií do vzdelávania zamestnancov

Pivovarníctvo a sladovníctvo je perspektívna oblasť potravinárstva a významne
prispieva k rozvoju ekonomiky. Pivovarníci investujú do nových výrobných
technológií, do vzdelávania a inovácií. V roku 2017 dosiahla priemerná spotreba
piva úroveň 72 litrov na jedného obyvateľa za rok. 71 % objemu piva sa predáva
v maloobchodnej sieti (on-trade). Rozširuje sa i ponuka menších remeselných
pivovarov.

v gastro sektore, rozvoju cestovného ruchu,
vyšším tržbám, a tým pádom aj vyšším
odvodom do štátnej pokladnice,“ konštatuje
Jana Shepperd.
V roku 2017 obyvatelia Slovenska
skonzumoval 391 milióna litrov alkoholického
piva, čo predstavuje 144 veľkých pív (alebo

VYROBILI SME 235 MILIÓNOV
LITROV PIVA

z celkovej produkcie sladu pokrýva potreby

72 litrov) na jedného obyvateľa za rok. 58 %

slovenských pivovarov, 87 % predstavuje

celkovej tuzemskej spotreby predstavuje pivo

export sladu, čo je približne 212 tisíc

vyrobené na Slovensku. „Postupný pokles

Analýzu prínosu pivovarníctva a sladovníctva

ton. „Pivovarníctvo a sladovníctvo patria

spotreby piva sa stabilizoval v roku 2014.

pre hospodárstvo SR pre Slovenské

k odvetviam, ktoré pri výrobe využívajú

Slabší záujem o klasické pivá však kompenzuje

združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS)

primárne domáce suroviny. V prípade piva je to

stále narastajúci záujem o ochutené pivá

vypracovala spoločnosť EY v septembri

približne 95 %, keďže pivo sa vyrába z vody,

(radlery), ktoré sú na trhu prevažne v nealko

2018. „Veľké pivovary s produkciou viac

sladu, chmeľu a pivovarnícky kvasiniek. Pri

verziách. Pozitívny trend v spotrebe naznačuje

ako 1 000 000 hl/ročne tvoria približne 90 %

výrobe sladu využívajú slovenské sladovne

aj výnimočné počasie v roku 2018, keď sme

trhu s pivom a 9 % tvoria malé pivovary

okolo 88 % nášho sladovníckeho jačmeňa.

zažili teplú jar, horúce leto a teplú jeseň,“

(100 000 – 200 000 hl/ročne). Medzi 2014

Bohužiaľ, sladovne sú nútené stále viac

komentuje situáciu J. Shepperd.

DANE A INVESTÍCIE
Pivovary a sladovne každoročne prispievajú
do štátneho rozpočtu viac ako 115 miliónmi
eur predovšetkým vo forme spotrebnej dane,
dane z pridanej hodnoty a zamestnaneckých
odvodov. Výber spotrebnej dane z piva
dosiahol v roku 2017 hodnotu 57,5 milióna
eur a predstavoval takmer 21 % celkového
inkasa spotrebných daní z alkoholu. Pivovary
a sladovne každoročne vynaložia viac
než 200 miliónov EUR na nákup vstupov
od svojich dodávateľov. Pivovary v roku
2017 investovali takmer 4 milióny EUR do
sektora hotelových a reštauračných služieb
(horeca) – napr. do výčapných zariadení,
školenia personálu, právnych služieb,
reklamných predmetov.
Na Slovensku prevyšujú základné sadzby
a 2017 sa počet minipivovarov takmer

jačmeňa dovážať, lebo za posledných 10

spotrebnej dane z piva a liehovín minimálnu

zdvojnásobil, ich produkcia však tvorí asi

rokov klesli u nás osevné plochy jačmeňa na

úroveň stanovenú EÚ takmer dvojnásobne - na

1% trhu s pivom,“ uvádza Jana Shepperd,

polovicu,“ dopĺňa J. Shepperd.

rozdiel od vína, ktoré má nulovú spotrebnú
daň. Jana Shepperd konštatuje, že slovenský

prezidentka Slovenského združenia piva

pivovarnícky a sladovnícky priemysel

a sladu. V súčasnosti je na Slovensku vyše 60
remeselných a reštauračných minipivovarov
(majú produkciu okolo 1 000 hl/ročne) a 7

V RETAILE SA PREDÁ 2× VIAC
AKO V ON-TRADE

Red, Zdroj: SZVPS, EY

- nielen daňami a odvodmi, ale aj tvorbou
zamestnanosti, nákupom vstupov od lokálnych

sladovní. Celková produkcia piva na Slovensku
v roku 2017 dosiahla hodnotu 235 miliónov

Podľa údajov EY až 71 % piva sa predáva

dodávateľov (napr. pestovateľov sladovníckeho

litrov, z toho 12 miliónov litrov tvorí export piva

v maloobchodnej sieti (tzv. off-trade) a 29 %

jačmeňa), rozvojom siete odberateľov

a 163 miliónov litrov tvorí import piva, pričom

v pohostinských zariadeniach, horeca

(distribúcia, gastro sektor, maloobchod)

približne 90 % z toho je pivo vyrobené v Česku.

(on-trade). „Dlhodobý pokles spotreby

a investíciami do moderných technológii.

piva v reštauráciách je problém nielen pre

40

významne prispieva k rozvoju našej ekonomiky

Celková výroba sladu u nás v roku 2017

pivovarníkov. Gastro sektor je preto oblasť,

dosiahla hodnotu 243 tisíc ton, z toho: 13%

v ktorej najviac privítame podporu štátu,

PRODUCT

PODIEL SEGMENTOV
DETSKEJ KOZMETIKY NA
TRŽBÁCH

DETSKÁ KOZMETIKA
V ZNAMENÍ RASTU

£
£
£
£

Detské krémy, mlieka a oleje
Detské krémy proti zapareninám
Telové púdre / zásypy
Detské prípravky na čistenie bez vody

65 %
23 %
8%
4%

Medzi najvýznamnejší segment z hľadiska tržieb spomedzi detskej kozmetiky
naďalej patria detské krémy a mlieka a oleje. Druhým sú detské krémy proti
zapareninám a tretím telové púdre a zásypy. Faktom je, že tržby naprieč
segmentami zaznamenali medziročný rast.

roku,“ uvádza Júlia Klukanová, konzultantka
spoločnosti Nielsen.
Druhým najdôležitejším segmentom sú detské
krémy proti zapareninám, ktoré tvoria takmer

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Total SK (maloobchodný trh obchodov s
potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra) + drogérie, obdobie
JAN18-DEC18.

23% z tržieb na detskej kozmetike. Tento
segment taktiež medziročne rástol v rámci

AKÝ DRUH DETSKEJ
KOZMETIKY POUŽÍVATE ? (%)

tržieb o 41 tisíc eur (+ 7 %).
Trojicu najväčších segmentov uzatvárajú telové
púdre / zásypy, ktoré už hodnotovo tvoria
menší podiel, a to 8% na detskej kozmetike.
Detskú kozmetiku uzatvára posledný segment
detské prípravky na čistenie bez vody, ktoré

NÁRAST VO VŠETKÝCH
SEGMENTOCH

predstavujú hodnotový podiel 4 % na tržbách.

Tržby za detskú kozmetiku (detské krémy,

VERÍME ORGANIZOVANÝM
DROGÉRIÁM

mlieka, oleje, krémy proti zapareninám, telové

£
£
£
£
£
£
£
£
£
£

sprchová kozmetika
šampón
mydlo
krém
telové mlieko
olej
masť
zásyp
gél
iné

10,9
10,3
9,0
7,8
5,9
4,6
3,4
2,6
2,2
0,2

púdre / zásypy a prípravky na čistenie bez
vody) zaznamenali podľa agentúry Nielsen

Slovenský spotrebiteľ a najmä ženy sú v oblasti

medziročný nárast o 5%. Za minulý rok (od

starostlivosti o seba a deti konzervatívne.

januára 2018 do decembra 2018) utratili

I keď nákupy realizujú u rôznych retailerov,

slovenskí spotrebitelia o 131 tisíc eur viac ako

pri nákupe detskej kozmetiky dôverujú

v predošlom roku 2017. Nárast zaznamenali

špecialistom, teda sieťovým, organizovaným

všetky segmenty v rámci detskej kozmetiky.

drogériám. „Najdôležitejším kanálom pre

„Medzi najvýznamnejší segment z hľadiska

detskú kozmetiku sú organizované drogérie,

tržieb spomedzi detskej kozmetiky naďalej

ktorých hodnotový podiel tvorí 61 % na

patria detské krémy a mlieka a oleje. Ich

tržbách za rok 2018. Privátne značky v detskej

podiel na cekových tržbách tvorí až 65 %

kozmetike majú hodnotový podiel takmer

a medziročne narástli o 3 %. Spotrebitelia

9 %,“ potvrdzuje J. Klukanová.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4/2018, Pozn. Detskú kozmetiku
použilo vo svojej domácnosti za posledných 12 mesiacov 19,8 %
opýtaných

POUŽÍVATE NAMIEŠANÉ
ALEBO ZNAČKOVÉ PRODUKTY
Z DETSKEJ KOZMETIKY?

zaplatili za tento druh detskej kozmetiky
o takmer 51 tisíc eur viac ako v minulom

£
£
£
£
£

HODNOTA PREDAJA DETSKEJ KOZMETIKY V SR
Hodnota predaja v 1000 EUR

Medziročná
zmena

jan/2017 – dec/2017

jan/2018 - dec/2018

DETSKÁ KOZMETIKA CELKOM

2 515

2 646

5%

DETSKÉ KRÉMY A MLIEKA A OLEJE

1 670

1 720

3%

DETSKÉ KRÉMY PROTI ZAPARENINÁM

559

600

7%

TELOVÉ PÚDRE / ZÁSYPY

189

211

12%

98

115

17%

DETSKÉ PRÍPRAVKY NA ČISTENIE BEZ VODY

Zdroj: Nielsen, Pozn.: Total SK (maloobchodný trh obchodov s potravinami a zmiešaným tovarom, bez Metra) + drogérie

0,7
1,4
6,8
5,5
4,8

Redakčne upravené, Zdroj: Nielsen, MEDIAN SK

SLOVENSKO

iba namiešané
viac namiešané
rovnako namiešané aj značkové
viac značkové
iba značkové

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4/2018
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HOLENIE A DEPILÁCIA JE
MILIÓNOVÁ KATEGÓRIA
Podľa agentúry Nielsen v roku 2018 minuli Slováci za prostriedky na holenie a depiláciu
takmer 26,5 miliónov eur. Len za holiace strojčeky a žiletky spotrebitelia a spotrebiteľky
utratili 19,6 milióna eur. Najviac z kategórie proﬁtujú organizované drogérie, ktoré
z celkového objemu zaknihovali 53 % tržieb.
MEDZIROČNÝ RAST TRŽIEB
O 1,6 %

PREDAJNÉ KANÁLY
PROSTRIEDKOV NA HOLENIE
A DEPILÁCIU V SR
£
£
£
£

Hypermarkety, supermarkety (vrátane Lidl)
Organizované predajne do 400 m2
Neorganizovaný predajne
Organizované drogérie

38 %
7%
3%
53 %

POTREBY NA HOLENIE
V NÁKUPOCH SLOVENSKÝCH
DOMÁCNOSTÍ

Spoločnosť Nielsen v rámci kategórie
„Shaving & Depilation“ na slovenskom trhu

„Najdôležitejšou kategóriou v rámci potrieb na

sleduje holiace strojčeky a žiletky, prípravky

holenie sú strojčeky na holenie a žiletky. Tie si za

na holenie, depilačné prostriedky a prípravky

uplynulých 12 mesiacov kúpili 4/5 z kupujúcich

pred a po depilácii (holení). „Celá kategória

holiacich potrieb. Tí pri jednom nákupe minuli takmer

„Shaving & Depilation“ vykazuje medziročný

5 €, pričom nakupovali v priemere 3× do roka.

rast tržieb v porovnaní rokov 2018 vs. 2017

Tretinu z výdavkov na tento tovar tvoria výdavky na

o 1,6 %, čo je pomalší rast ako ukazuje celá

nákupy v akcii,“ potvrdzuje Veronika Némethová,

kategória „Personal care“ (+ 4,3%). K rastu

Senior Consultant, GfK Consumer Panel Services

tržieb prispieva vyššia priemerná cena.

(údaje za obdobie január až december 2018)

Spotreba (v kusoch) je stabilná,“ uvádza Helena
Pěluchová, Client Business Partner, Nielsen

Rôzne gély, peny alebo krémy na holenie kupujúci
nakupujú v priemere raz za 5 mesiacov, pričom pri

Pre zaujímavosť, vody po holení vykazujú

jednom nákupe minú 2,60 €. Takmer 2/3 výdavkov

opačný trend. Ich spotreba v litroch klesla o viac

tvoria gélové prípravky. - Akciové nákupy tvoria

ako 7 %. Avšak vďaka vyššej cene klesli tržby

tretinu z výdavkov na tieto produkty. Kupujúci

len o 2 % v porovnaní s rokom 2017.

na gély alebo peny na holenie najviac minú

Zdroj: Nielsen, Pozn: Údaje vyjadrujú predaje na Total Food&Mixed +
Drug v SK (maloobchodný trh obchodov s drogériami, potravinami a
zmiešaným tovarom, bez Metra)

AKÉ DRUHY ŽILETIEK,
ČEPIEĽOK, HOLIACICH
STROJČEKOV PRE MUŽOV
POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE? (%)
£
£
£
£
£

elektrické strojčeky
holiace strojčeky s výmennou hlavicou
jednorazové žiletky
obojstranné klasické žiletky
iné

7,7
12,4
12,4
12,5
0,2

v hypermarketoch, tesne za nimi nasledujú drogérie.
V roku 2018 minuli Slováci za prostriedky na
holenie a depiláciu takmer 26,5 miliónov eur.

Prípravky po holení kupujúci nakupujú v priemere

Z toho sme najviac minuli za holiace strojčeky

2× do roka, pri jednom nákupe minú 4,50 €.

a žiletky (19,6 mil. eur). Jeden balíček pre

V prípravkoch po holení jednoznačne dominujú

mužov, obsahujúci prostriedky na holenie,

vody po holení. S odstupom nasledujú balzamy po

sa objavil na druhom mieste medzi TOP

holení. Na nákupy v akcii domácnosti minú 30 %

najpredávanejšími kozmetickými balíky Vianoc

zo svojich výdavkov na prípravky po holení. Takmer

2018. V Čechách bol tento rovnaký balík až na

polovicu z výdavkov na prípravky po holení kupujúce

jedenástom mieste. Viac ponúka Nielsen štúdia

domácnosti minú v drogériách.

„Christmas packs 2018“
Podľa MEDIAN SK žiletky, čepieľky, holiace
Najviac prostriedkov na holenie a depiláciu sa

strojčeky pre ženy použilo za ostatných 12 mesiacov

predá v organizovaných drogériách, ktoré po

27,8 % respondentiek. Za rovnaké obdobie použilo

roku opäť posilnili svoju pozíciu a predstavujú

žiletky, čepieľky, holiace strojčeky pre mužov 43,7 %

tak už 53 % tržieb všetkých prostriedkov na

oslovených mužov.

holenie a depiláciu

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4/2018

AKÉ DRUHY ŽILETIEK,
ČEPIEĽOK, HOLIACICH
STROJČEKOV PRE ŽENY
POUŽÍVATE NAJČASTEJŠIE? (%)
£
£
£
£

elektrické holiace strojčeky
holiace strojčeky s výmennou hlavicou
jednorazové žiletky
iné

PREDANÉ KUSY A HODNOTA PREDAJA PROSTRIEDKOV NA HOLENIE
A DEPILÁCIU V SR
Red, Zdroj: GfK, MEDIAN SK, Nielsen

SLOVENSKO

Prostriedky na holenie a
depiláciu

Predané kusy 1 000 000 ks
2017

2018

8,09

8,14

Hodnota predaja 1 000 000
Medziročná
zmena

+0,5%

eur
2017

2018

26,07

26,5

Medziročná
zmena

+1,6 %

Zdroj: Nielsen, Pozn: Údaje vyjadrujú predaje na Total Food&Mixed + Drug v SK (maloobchodný trh obchodov s drogériami, potravinami a
zmiešaným tovarom, bez Metra)
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Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4/2018

2,7
6,8
19,0
0,1

PRODUCT

ÚSTNA HYGIENA: DARÍ SA
PRÉMIOVÝM SEGMENTOM

AKÝ TYP ZUBNEJ KEFKY
POUŽÍVATE? (%)
£
£
£
£

iba elektrické
elektrické aj klasické
iba klasické
neuvedené

4,5
11,7
77,0
1,2

Paradoxne spolu s medziročne sa zvyšujúcou predajnosťou prémiových
segmentov, sa zvyšuje aj podiel promočných predajov. Napríklad takmer
50 % tržieb za zubné pasty sa realizovalo v cenovej promócii. Najdôležitejším
predajným kanálom pre výrobky starostlivosti o zuby sú organizované
drogérie.
STÚPA PREDAJ ELEKTRICKÝCH
KEFIEK

v ich nákupe zaostávajú. V manuálnych zubných
kefkách rastie podiel balení po 3 ks, ktoré majú
takmer tretinový podiel na tržbách a medziročne

„Predaje starostlivosti o zuby na Slovensku

rastú až o 18 %. Tržby za prostriedky určené

medziročne (2018 vs 2017) rástli o 4,5 %.

na ﬁxáciu a čistenie zubných náhrad rástli

Najdôležitejšími kategóriami starostlivosti

medziročne najrýchlejšie zo všetkých kategórii

o zuby s pohľadu tržieb sú zubné pasty s 53%

starostlivosti o zuby, až o 16 %, hlavne vďaka

hodnotovým podielom a zubné kefky s 25%

13% rastu objemu predaja.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4/2018, Pozn. zubné kefky použilo za
posledných 12 mesiacov 94,4 % opýtaných.

AKÝ TYP STAROSTLIVOSTI O
ÚSTNU DUTINU POUŽÍVATE
NAJČASTEJŠIE? (%)

podielom. Kategória zubných pást medziročne
rástla v hodnote o 3,9 %, príčinou rastu tejto

„Hypermarkety a supermarkety (vrátane Lidlu)

kategórie je rastúca priemerná cena. Tomu

tvoria 43 % predajov starostlivosti o zuby,

nasvedčuje aj fakt, že segment do 2,99 €

ale ich dôležitosť medziročne klesla o 2,6

medziročne klesá o -5 %, zatiaľ čo prémiové

percentného bodu. Najdôležitejším predajným

segmenty (3 - 6,99 € a 7 + eur) medziročne rastú

kanálom pre výrobky starostlivosti o zuby sú

a ich celkový podiel na predajoch sa medziročne

organizované drogérie s podielom na tržbách

zvýšil o 6 percentuálnych bodov na 36 %,“

46 %. Pre predaj vybraných kategórií (hlavne

uvádza Michaela Štefanová, Konzultant, Nielsen.

£
£
£
£
£

dentálna niť
medzizubná kefka
škrabka na jazyk
ústna voda
iné

13,4
11,1
2,2
24,0
0,1

manuálnych/elektrických/medzizubných keﬁek
a dentálnych nití) majú organizované drogérie

Medziročne sa zvýšil podiel promočných

ešte vyšší význam – zrealizuje sa tam viac

predajov zubných pást o 2 percentuálne

ako 60 % tržieb,“ konštatuje M. Štefanová.

body, čo znamená že takmer 50 % tržieb sa

Dôležitosť organizovaných predajní s potravinami

uskutočnilo v cenovej promócii. V porovnaní

a zmiešaným tovarom do 400 m2 je 9 %, zvyšok

so zubnými pastami sa väčšina predajov

tvoria neorganizované predajne s potravinami

manuálnych zubných keﬁek uskutočnila mimo

a zmiešaným tovarom.

Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.+4/2018, Pozn. zubné kefky použilo za
posledných 12 mesiacov 94,4 % opýtaných.

cenovú promóciu a tento podiel medziročne
vzrástol o 2,5 percentného bodu na 70 %.

ÚSTNA HYGIENA V NÁKUPOCH
DOMÁCNOSTÍ

Predaje zubných keﬁek, ktoré sú tvorené

v priemere 3,10 €. Tieto zubné kefky domácnosti
nakupujú v priemere 4× do roka, ústne vody

manuálnymi a elektrickými / batériovými zubnými

3×,“ komentuje údaje z prieskumu trhu metódou

kefkami, medziročne rastú +5,4 %. Rýchlejší rast

„Najčastejšie domácnosti doplňujú zásoby

predajov zaznamenávajú elektrické kefky, a to

zubnej pasty, a to v priemere 7× do roka. Pri

2018 do decembra 2018 Lucia Pientková,

+6 %. Podiel tržieb manuálnych a elektrických

jednom nákupe zubných pást minú domácnosti

konzultant GfK.

zubných keﬁek je stály, 87 % vs. 13 %. Avšak

približne 2,30 €. Najviac, približne 3,20 €, kupujúce

v porovnaní s Českom, kde bol podiel elektrických

domácnosti minú pri jednom nákupe na ústne

Zubné pasty tvoria v rozpočte domácností na

zubných keﬁek v roku 2018 takmer o 5

vody. Pri jednom nákupe zubných keﬁek na

ústnu hygienu najväčšiu časť. Najviac minú

percentuálnych bodov vyšší, slovenskí nakupujúci

manuálne čistenie zubov domácnosti minú

domácnosti na zubné pasty v drogériách, až 31 %

Spotrebiteľského panelu v období od januára

z výdavkov na pasty, nasledujú hypermarkety
Red, Zdroj: GfK Consumer Panels & Services, MEDIAN SK, Nielsen

a supermarkety. Zubné kefky určené na manuálne

HODNOTA A OBJEM PREDAJA ÚSTNEJ HYGIENY V SR

čistenie zubov tvoria približne štvrtinu z výdavkov
SLOVENSKO

Hodnota predaja v 1 000 EUR
2017

2018

ZUBNE PASTY

27 238

28 312

ZUBNE KEFKY
ELEKTRICKE ZUBNE
KEFKY
ZUBNE NAHRADY CISTENIE A FIXACIA

10 949

Medziročná
zmena

Objem predaja v 1 000 L/Ks

Medziročná
zmena

2017

2018

4%

1 220

1 210

-1%

11 528

5%

6 939

6 874

-1%

1 644

1 744

6%

237

251

6%

2 102

2 430

16%

5 512

6 243

13%

Zdroj: Nielsen, Pozn: Údaje vyjadrujú predaje na Total Food&Mixed + Drug v SK (maloobchodný trh obchodov s drogériami, potravinami a
zmiešaným tovarom, bez Metra)

domácností na zubnú hygienu. Najviac, až 44 %
z výdavkov na ne, minú domácnosti na nákupy
v drogériách. L. Pientková hovorí, že na rozdiel od
zubných pást a keﬁek, sú pre nákupy ústnej vody
najdôležitejšie hypermarkety, ktoré tvoria viac ako
30% vo výdavkoch domácností: „Tesne za nimi
nasledujú drogérie. Akciové nákupy tvoria viac
približne 2/5 z výdavkov.“
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PRODUCT

VALENTÍN PRINÁŠA
NOVÉ TRENDY

čoraz významnejšia časť opýtaných (28,2 %)
neváha pri výbere správneho valentínskeho
darčeka vyskúšať aj netradičné zážitkové
alebo adrenalínové prekvapenia. Spoločné
zážitky sú jedným z najlepších spôsobov
ako prehĺbiť vzťah. Dobre naplánovaná
spoločná aktivita sa tak môže stať

Valentín sa každoročne oslavuje po celom svete a celkový ﬁnančný obrat sa
pohybuje v miliardách eur. Pozrime sa spoločne na niekoľko segmentov, ktoré
tvoria najčastejšie obsah nákupného košíka v týždni pred a počas 14. februára.
Mnohé sa stávajú novým trendom.

nezabudnuteľnou spomienkou na dlhé roky.
Ak je takýto zážitok navyše jedinečný tým,
že pri ňom so svojimi blízkymi podstupujete
určité riziko alebo je to niečo, čo robíte
prvýkrát, dojmy z neho sú o to silnejšie.
Čoraz viac ľudí dnes túži vyskúšať niečo

256 ton, aj keď v rámci

neobvyklé, ako napríklad skok z lietadla,

jednotlivých segmentov

paragliding, jazdu na pretekárskom aute,

sledujeme rozdielny vývoj

potápanie alebo gastronomickú cestu

v spotrebe. Špecifikom

po regiónoch s bohatou gastronomickou

„valentínskeho“ obdobia

históriou.

je vysoká obľúbenosť
hlavne čokoládových

Väčšina opýtaných (68,5 %) plánuje na

bonboniér, ktoré tvoria až

Valentína obdarovať partnera/partnerku

polovicu z valentínskeho

alebo inú blízku osobu. Optimistickým

obratu za čokoládové

trendom je však aj to, že významná časť

sladkosti (50 %) a sú jeho

Slovákov (28,2 %) plánuje pri výbere

absolútnym ťahúňom.

darčeka riskovať, a svojich blízkych
obdarovať netradičnou spoločnou aktivitou.

BONBONIÉRA, KVETY
A ŠPERKY

VÔNE A PARFUMY

dary. Klasickým spríjemnením slovenského
Vôňa a parfumy patria na Slovensku k rastúcim

Valentína je večera so svojou polovičkou

Slováci si valentínsky sviatok obľúbili

kategóriám. Tržby za tieto produkty vzrástli za

v reštaurácii, o čom svedčí zvýšenie počtu

(otázkou je, či aj na základe reklamnej

12 mesiacov končiacich septembrom 2018

transakcií uskutočnených v reštauráciách za

masáže) a tiež, že zostávajú verní

v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom

posledné 3 roky až o 195 %***. Navyše si

osvedčeným valentínskym darčekom. Viac

o takmer 17,3 %. V tomto období Slováci minuli

Slováci zvykli v reštauráciách aj viac minúť.

ako polovica respondentov prieskumu

za vône a parfumy viac ako 11,7 milióna eur,“

Táto suma sa zvýšila od roku 2016 až o

Cashback Wordl (52 %)* sa aj tento rok

uvádza Helena Pěluchová, Client Business

96 %. K obľúbeným voľbám Slovákov tiež

spoľahne na tradičné darčeky – kvety,

Partner, Nielsen a pokračuje: „Počet predaných

patrí nápad zobrať svoju drahú polovičku

šperky a sladkosti. Všade v obchodoch

parfumov (v kusoch) sa zvýšil v rovnakom období

na nezabudnuteľnú cestu: v roku 2018

a letákoch sa spotrebitelia stretávajú

o 9,8 %. Za spomínaných dvanásť mesiacov

sa počet transakcií vypovedajúcich o

s červenými symbolmi lásky, kyticami či

sa tak predalo viac ako 1,2 milióna kusov vôní

takejto valentínskej voľbe zvýšil o 83 %,

čokoládovými sladkosťami. O tom, že sa

a parfumov.“

čo predstavuje 13 % celkových výdavkov
v období sv. Valentína. Obľúbená je tiež

Red, Zdroj: Nielsen, Cashback World, Ilustračné foto: Pixabay.com

počas „valentínskeho“ týždňa výborne
predávajú rôzne čokoládové sladkosti,

Zo všetkých vôní najviac tržieb generujú vône

stále spoločne strávená noc v hoteli so

t.j. čokoládové bonboniéry, cukrovinky,

pre ženy a unisex, a to 59 %, vôňa pre mužov

všetkou starostlivosťou – od roku 2016

čokoládové tyčinky a tabuľkové čokolády,

40,2 % a detské vône tvoria 0,8 %. Najväčší

vzrástol počet transakcií v hoteloch o 33%

svedčia aj predajné čísla. Podľa údajov

nárast predaných kusov je práve u vôní pre

a spolu s nimi narástli aj celkové výdavky

maloobchodného auditu spoločnosti

mužov, ktorých sa predalo o 12,1% viac ako

o 15 %.

Nielsen dosiahli tržby za čokoládové

pred rokom. A to aj napriek zvýšeniu ceny

sladkosti vo valentínskom týždni v roku

o 6,3 % v medziročnom porovnaní. 85%

2018 vo vybraných reťazcoch slovenského

tržieb generovaných za vône a parfumy sa

maloobchodného trhu** viac ako 3 milióny

uskutoční v drogériách, čo je o 2 p. b. viac ako

eur a medziročne došlo k ich nárastu

pred rokom a 11 % potom v hypermarketoch

o 7 %. Za týmto pozitívnym vývojom tržieb

a supermarketoch. Kým predaj vôní a parfumov

nie je však zvýšený záujem Slovákov

v drogériách medziročne rastie, tržby v hyper

o väčšie množstvo valentínskych dobrôt,

a supermarketoch za sledované obdobie poklesli.

ale prispieva k tomu predovšetkým vyšší
bonboniér ako aj medziročné navýšenie

* Prieskum sa uskutočnil v januári 2019 na vzorke
1144 respondentov starších ako 18 rokov.
** Vybrané reťazce - maloobchodný trh obchodov
s potravinami a zmiešaným tovarom zahŕňa reťazce
Tesco, Billa, Kaufland a Terno
*** Mastercard Love Index je spracovávaný
každoročne na základe transakcií uskutočňovaných

dopyt po drahšom segmente čokoládových

kreditnými, debetnými a predplatenými kartami počas

ZÁŽITKY

priemernej ceny sladkostí. Celková týždenná
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Zážitky zvykneme oceniť viac ako vecné

valentínskeho obdobia predchádzajúcich troch rokov teda 11.– 14. februára 2016 – 2018.

spotreba čokoládových sladkostí totiž

Prieskum medzinárodného nákupného

mierne klesla o jedno percento na úroveň

spoločenstva Cashback World ukazuje, že

PUBLICATIONS

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA, A.S. – LINDENI
Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel. +421 02 444 520 48, www.albatrosmedia.sk
Simon Stålenhag

Daniel Keyes

PASÁŽ

KVETY PRE ALGERNONA

„Osamelá cesta postapokalyptickou krajinou.“ Rok

Kultový román druhej polovice 20. storočia, dnes

1997. Michelle a jej malý žltý robot unikajú naprieč

právom považovaný za klasiku americkej literatúry, ktorá

dystopickou Amerikou. Cesty lemujú vraky obrovských

inšpirovala množstvo ﬁlmových, divadelných a dokonca

vojnových dronov a všadeprítomný technologický odpad

aj rozhlasových adaptácií. Charlie Gordon má IQ 68.

rozkladajúcej sa konzumnej spoločnosti. Ako sa blížia

Keď mu ponúknu možnosť podstúpiť experimentálnu

k pobrežiu, v čoraz rýchlejšom slede sa za nimi rúca svet,

operáciu na zvýšenie IQ, neváha ani sekundu! Celý

akoby sa napokon za obzorom prepadlo prázdne jadro

život túžil byť múdry. Rovnakú operáciu s rovnakým

civilizácie. Simon je žiadaný umelec, ktorý vydal už tri

výsledkom podstúpil aj myšiak Algernon. Keď jedného

takéto tzv. narrative art novel.

dňa začne Algernonov stav upadať, vedci netušia, či čaká
podobný koniec aj Charlieho.

Cena: 19,99 €

Cena: 13,99 €

PORTÁL, S.R.O.

ALBATROS MEDIA SLOVAKIA, A.S. – KNIHA ZLÍN

Klapkova 1867/2, 182 00 Praha 8, ČR, Tel. +420 283 028 111, www.portal.cz

Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, Tel. +421 02 444 520 48, www.albatrosmedia.sk

Carrie Cariello

Václav Smil

JAKOU BARVU MÁ PONDĚLÍ?

ROPA

"Jedného dňa sa ma Jack spýtal:, Akú farbu má

„Kniha nabitá fascinujúcimi faktami a postrehmi o“

pondelok? ', Čože?' Odpovedala som udivene., Ty vidíš

čiernom zlate ", ktoré hýbe svetovou mocenskú

dni farebne? 'Pýtala som sa. " Výchova piatich detí môže

scénou“ Bez ropy by nebolo globalizácie, plastov, bežné

byť pre väčšinu rodičov veľkou výzvou, ale ak jedno z detí

prepravy ani súčasnej svetovej politickej mapy. Je to

dostane diagnózu porucha autistického spektra, život

životodarná tekutina moderného sveta a zdá sa, že zo

začne byť chaotickejší, emotívnejší, plný fascinujúcich

závislosti na nej sa ľudstvo len tak nevymaní. Smilův

momentov s dieťaťom, ktorého spôsob myslenia je iný.

vyčerpávajúci sprievodca zoznamuje čitateľa s vedeckým

Autorka nepíše o tom, že by ich život bol ťažší alebo

aj politickým zákulisím tohto najkontroverznejšieho zdroja

náročnejší, ale že je iný, a dokonca tvrdí, že autizmus

sveta a prezentuje rad interdisciplinárnych súvislostí

zmenil ich rodinu k lepšiemu.

potrebných k pochopeniu komplexného globálneho
ropného systému.

Cena: 13,58 €

Cena: 11,99 €

IKAR, A.S.

Mohsin Hamid

Philip Pullman

EXIT ZÁPAD

TEMNÉ HMOTY, 2. VYDANIE

V krajine, ktorá je na pokraji občianskej vojny, sa zoznámia

Knižná trilógia Temné hmoty zachytáva cestu Lyry, ktorá

dvaja mladí ľudia – zmyselná, tvrdošijne nezávislá Nadia

vyrastá medzi učencami na Oxfordskej univerzite. V jej

a mierny, zdržanlivý Said. Rozhorí sa medzi nimi láska, no

svete má každý človek svojho démona – dušu v zvieracej

intímnejšiemu vzťahu bránia nepokoje, ktoré sa šíria ich

podobe. Žije bezstarostný život malej divošky až do

mestom. Násilnosti sa stupňujú a hrdinovia nemajú na

chvíle, kým si nevypočuje prednášku o tajomnom prachu

výber. Opúšťajú rodnú krajinu a doterajší život, nájdu si také

a kým z jej okolia nezačnú miznúť deti. Keď sa stratí aj

dvere a prekročia ich prah. Ocitajú sa v odlišnom svete a

Lyrin najlepší priateľ, rozhodne sa ho vyhľadať. Na ceste

úporne sa usilujú udržať svoj vzťah, nezabúdať na minulosť

ju sprevádza nielen zvláštny prístroj – alethiomer, ktorý

a zachovať si vedomie toho, kto vlastne sú. Mohsin

tomu, kto s ním vie pracovať, odpovie na všetky otázky,

Hamid rozpráva s hlbokou intímnosťou a s pôsobivou

ale aj noví priatelia.

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Tel. +421 2 49 104 333, www.ikar.sk

vynachádzavosťou nezabudnuteľný, aktuálny, ale zároveň
nadčasový príbeh o láske, oddanosti a odvahe.
Cena: 11,90 €

Cena: 19,90 €
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PUBLICATIONS

VYDAVATEĽSTVO ABSYNT S.R.O.
Moyzesova 925/53, 010 01 Žilina, Tel.: +421 917 989 310, www.absynt.sk
Wojciech Jagielski

Andrej Bán

VŠETKY LARINE VOJNY

SLON NA ZEMPLÍNE

Silný príbeh jednej ženy a matky, ktorá sa rozhodla

Cesta z východu na západ, od Čiernej nad Tisou po

nevzdať a bojovať so životom i všetkými jeho príkoriami

Bratislavu, a rovnako aj kľukatá púť v čase, od Jánošíka,

za každú cenu a do posledného dychu. Aká veľká musí

cez Tisa, až po ’Ndranghetu a „našich ľudí“. Reportér

byť láska matky k svojim synom, keď sa rozhodne celkom

a fotograf A. Bán pozná Slovensko ako vlastnú dlaň.

sama absolvovať púť do vojnou zmietanej Sýrie a žiadať

Tridsať rokov brázdi jeho prašné i asfaltové cesty

syna, aby sa vrátil? A prečo na ňu musia neustále siahať

a popri tom spoznáva ľudí a ich príbehy. V jeho textoch

krvavé pazúry vojny, keď jediné, po čom skutočne túži, je

výrazne cítiť pozorné oko fotografa, v jeho fotograﬁách

pokoj a mier? Autor je pozorný poslucháč a majstrovský

zase presný postreh výborného rozprávača. Kniha je

rozprávač. Larin príbeh sa pod jeho rukami mení

intímnym svedectvom o krajine i ľuďoch žijúcich svoje

z reportáže na silný, takmer až shakespearovský príbeh.

životy v dedinách a mestečkách ďaleko za horizontom
všeobecnej pozornosti.

Cena: 11,99 €

Cena: 10,99 €

IKAR
Miletičova 23, 821 09 Bratislava, Tel. +421 2 49 104 333, www.ikar.sk
Randall Munroe

Evelina Daciute, Aušra Kiudulaite

VEĽKÝ VYSVETĽOVAČ

ŠŤASTIE JE LÍŠKA

Autor webového komiksu xkcd a knihy Čo Keby brilantne

Žil raz vo veľkom meste chlapec, ktorý sa volal Jakub. On,

– a jednoducho! – opisuje kresby, ktoré vysvetľujú všetko

ocko a mamička bývali v krásnom parku. Presnejšie, mali

možné od nukleárneho reaktora až po guľôčkové pero.

dom v strome, čo pamätal dávne časy. Ocko prevážal ľudí

Stalo sa vám, že ste sa zaujímali o to, ako veci fungujú,

a veci na oranžovej helikoptére, zatiaľ čo mamička doma

ale tým múdrym slovám ste vôbec nerozumeli? Randall

robila hlinené vázy a kvetináče. Väčšinou boli oranžové. Vždy

Munroe vám pomôže. Vo svojom Veľkom vysvetľovači

po obede Jakub chodieval cez park do pekárne po čerstvé

používa jednoduché kresby a iba tisíc (či skôr desať

rožky. Jedného dňa sa v jeho živote objavila líška. A keď vám

stoviek) najbežnejších slov, ktorými vysvetľuje množstvo

do života vstúpi líška – môže sa stať čokoľvek. Tento príbeh

zaujímavostí. Táto kniha je zábavná, zaujímavá a

rozpráva o priateľstve a snoch. A tiež o tom, čo je veľmi

zrozumiteľná pre každého – od piatich do sto piatich rokov –

dôležité pre každého z nás. Je to príbeh o šťastí.

kto sa niekedy zaujímal, ako veci fungujú
Cena: 15.90 €

Cena: 9,90 €

NAKLADATELSTVÍ DOKOŘÁN, S.R.O.
Holečkova 9, 150 00 Praha 5, Česká republika, Tel. +420-257 320 803, www.dokoran.cz
Italo Calvino

Francis Fukuyama

BALÍČEK ŠTYROCH KNÍH

POLITICKÝ ŘÁD A POLITICKÝ ÚPADEK

Autor: red | Foto: Vydavatelstvá

(Neviditelná města, Když jedné zimní noci cestující,
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Nesnadné idyly, Nesnadné vzpomínky)

Podľa britského Guardianu budeme raz dvojicu kníh

Súbor 4 kníh predstavuje to najlepšie z diela slávneho

Pôvod politického poriadku a Politický poriadok a politický

talianskeho autora. Neviditeľné mestá sú nesmrteľnou

úpadok vnímať ako životné dielo tohto amerického

klasikou lyrickej prózy. Marco Polo v nej na dvore

politológa. V druhej knihe sleduje autor historický vývoj

Kublajchána rozpráva o miestach, ktoré navštívil, i tých

inštitúcií moderného štátu a ich zlyhávania za obdobie

imaginárnych, ktoré nie sú na žiadne mape. Román Keď

od francúzskej revolúcie až po súčasnosť. Chrbticu

jednej zimnej noci cestujúci predstavuje postmodernú

knihy tvorí analýzy histórie klasických moderných štátov

prózu v jej najčítavejšej podobe. Poviedkovej knihy

(Británia, Nemecko, Francúzsko, USA) z hľadiska vývoja ich

Neľahké idyly a Neľahké spomienky prinášajú prvýkrát

inštitúcií, korigovaných mechanizmami právneho poriadku

do češtiny preložené krátke prózy, v ktorých Calvino

a demokratickej zodpovednosti. Z týchto analýz potom

zachytil svoje detstvo v Ligúrii, povojnovú premenu

vychádza rozbor histórie politického vývoja ďalších krajín

spoločnosti aj nástrahy moderného veľkomesta.

rôznych kontinentov.

Cena: 42 €

Cena: 32,85 €

DODÁVATEĽSKÝ REŤAZEC
V PRAXI A SÚVISLOSTIACH
PRÍNOSY IN STORE SLOVAKIA
PRE ČITATEĽOV:

PRE INZERENTOV:

•

kvalitný obsah a odborné kvaliﬁkované,
overené, autorizované informácie

•

časopis s webom a sociuálnymi sieťami
oslovuje atraktívnu skupinu čitateľov

•

dôraz na „slow journalism“: objektívne
spracovanie tém v kontexte domáceho
a zahraničného trhu

•

informácie sa dostávajú do rúk vybranej
cieľovej skupiny

•

•

analýzy a predikcie podané výstižne,
a prehľadne

synergia pútavého redakčného obsahu
a komerčných prezentácií

•

zviditeľnenie v printovom odbornom
médiu je známkou kvality, dôveryhodnosti,
serióznosti a prestíže

•

obsah s prvkami „solutions journalism“:
aktuálne trendy, riešenia a nápady pre rast
vo vašom biznise

ŠPECIALISTI NA RETAIL OD ROKU 2003
• Časopis • Portál www.instoreslovakia.sk •
• Facebook @instoreslovakia •
• Twitter @instoreslovakia •
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